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Assumir a posição de CEO, aos 45 anos, em uma empresa familiar 
e não ser da família. Em plena pandemia mundial em 2020, situação 
nunca vivida entre nossos pais e avôs, e continuar um legado de 1/4 
de século de uma rede de educação com mais de 90 unidades, nas 
cinco regiões do país. Este cenário descrito parece ser desafiador, e 
até assustador, se essa situação de sucessão não tivesse sido feita de 
forma paulatina, com todos os gestores e diretores envolvidos, e com 
a prática da escuta ativa.   

Veja cinco passos para fazer a mudança 
de bastão na pandemia

De acordo com um estudo da National Association of Realtor, cerca de 
mil pessoas estão se mudando todos os dias para a Flórida, totalizando 
um volume de negócios, só no ano de 2020, um valor de US$ 161 bilhões, 
sendo que US$ 1,4 bilhão corresponde a aquisições brasileiras. E todo esse 
movimento, em busca de um espaço privilegiado no estado mais ensolarado 
dos Estados Unidos, impulsiona toda uma cadeia de negócios, como o de 
investimentos em imóveis.  

Passo a passo para um bom negócio 
imobiliário na Flórida

Em tempos de pandemia, dominar os recursos tecnológicos repre-
senta enorme vantagem para garantir mais saúde física e mental. No 
entanto, nem sempre os adultos, especialmente os idosos, dispõem da 
mesma facilidade que os mais jovens frente à tecnologia. A inclusão 
digital nunca foi tão importante e significativa para a sociedade quanto 
agora. Afinal, é por meio de dispositivos e apps que as pessoas estão 
conseguindo manter a comunicação e a "convivência" online.  

Inclusão digital: como conectar os avós às 
novas tecnologias

Foto de RF._.studio no Pexels

Negócios em Pauta

Modelo para o Brasil 
Neste mês de março, a produção da versão elétrica do icôni-

co MINI Cooper SE ganha força na lendária fábrica de Oxford, 
no Reino Unido - também conhecida como a casa da MINI. A 
primeira unidade com destino ao mercado brasileiro acaba de 
ser produzida e será embarcada em breve. Recentemente anun-
ciada no território nacional, a nova proposta do modelo 100% 
elétrica, que une atributos de tecnologia, design, exclusividade 
e esportividade, já está disponível para pré-venda no mercado 
brasileiro em todos os 22 concessionários da marca. Como uma 
empresa global, o BMW Group opera 31 instalações de produção 
e montagem em 15 países, com uma rede global de vendas em 
mais de 140 países. Saiba mais em: (www.mini.com.br).      Leia a coluna completa na página 3

Foto: grupobmw/divulgação

News@TI

Agência de Inovação da UFSCar seleciona 
candidatos para atuar em sua sede

@A Agência de Inovação da UFSCar está recebendo inscrições para 
processo seletivo de dois colaboradores para atuar em sua sede 

no Campus São Carlos. As vagas são para profissionais de nível superior 
na área de Proteção à Propriedade Intelectual e Administrativa em 
regime de 40 horas semanais. Os candidatos devem enviar currículo 
atualizado, titulação, diploma de graduação, certificações, ficha de 
inscrição e declaração contidas no edital, documento de identidade e 
CPF - todos em formato PDF - para o e-mail adriana.casale@fai.ufscar.br, 
com o assunto "Edital 002/2021 - Seleção Analista Administrativo", até 
a próxima segunda-feira (15/03). Todas as informações sobre os editais 
podem ser conferidas no site da Agência de Inovação da UFSCar (https://
www.inovacao.ufscar.br/pt-br/news/agencia-de-inovacao-da-ufscar-
-seleciona-candidatos-para-atuar-em-sua-sede-no-campus-sao-carlos) 
e as dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (16) 3351 
9040.   Leia a coluna  completa na página 2

Foto: Tatiane Liberato

Recolhido anualmente pela 
Receita entre março e abril, o 
Imposto de Renda tem o objetivo 
de acompanhar a evolução 
patrimonial da população. 

Por mais que seja uma obrigação aplicada 
à grande maioria dos trabalhadores, 

todo ano vemos diversas pessoas terem 
suas declarações retidas, seja por infor-
mações incompletas, erros ou até mesmo 
uma tentativa de driblar as regras no intuito 
de reduzir o valor a pagar ou aumentar o 
que deverá ser restituído. Em 2020, mais 
de um milhão de declarantes caíram na 
malha fina. A maioria devido à omissão 
de rendimentos e problemas de dedução. 

Neste ano, uma grande novidade deve 
ser levada em consideração e o cuidado 
redobrado: pessoas que receberam o au-
xílio emergencial em 2020 também devem 
declará-lo, uma vez que é considerado 
como um rendimento tributável. Caso as 
inconsistências não sejam corrigidas antes 
da notificação da Receita, as consequências 
são severas. A multa aplicada pode chegar a 
75% do imposto retido. Para evitar o famoso 
“barato que sai caro”, listei aqui os oito 
erros mais comuns ao fazer a declaração:

1. - Não incluir a renda dos dependen-
tes: É muito comum pais declararem filhos 
como dependentes e não há nada de errado 
nisso. No entanto, caso eles tenham algum 
tipo de renda, ela precisa ser declarada. 
Um erro clássico é não declarar o valor de 
uma bolsa de estágio, por exemplo.

2. - Gastos com educação equivo-
cados: Dentre as despesas que podem 
ser deduzidas do IR, estão os gastos 
com educação. Contudo, apenas cursos 
registrados pelo Ministério da Educação 
(MEC) – como educação infantil, ensino 
médio e educação superior (graduação e 
pós-graduação) – são passíveis de dedução. 
Cursos técnicos ou de línguas são despesas 
que não se encaixam nessa lista.

Os oito erros mais comuns 
ao declarar o Imposto de Renda

3. - Venda de imóveis sem Carnê Leão: 
Toda venda de imóvel que resultar em um 
ganho de capital gera IR no chamado Carnê 
Leão, que é pago no momento da transação. 
Depois, o valor deve ser declarado apenas 
para fins de ajuste. Caso o imposto não 
tenha sido pago logo após a venda, o de-
clarante terá que arcar com multa e juros.

4. -  Divisão de bens entre casais: Um 
dos erros mais comuns é a declaração dos 
mesmos bens nas duas declarações de um 
casal, seja um carro ou um imóvel. Aqui, a 
regra é clara: duas declarações não podem 
conter os mesmos bens. É preciso decidir em 
qual declaração o bem será citado e sempre 
incluir o CPF do cônjuge no documento.

5. - Não incluir investimentos: Todos 
os investimentos financeiros, sejam eles fei-
tos no Brasil ou no exterior, devem constar 
na declaração. É muito comum deixar de 
fora algum investimento, especialmente os 
estrangeiros, o que pode acarretar sérias difi-
culdades para resgatar o valor futuramente, 
além de chamar a atenção do Fisco para 
uma análise mais minuciosa da declaração.

6. -  Não declarar doações: Muitas 
vezes, as pessoas recorrem à empréstimos 
familiares para adquirir bens de alto valor 
agregado. Contudo, esse tipo de transação 
é passível de ITCM (Imposto de Transação 
Causa Mortis e Doação), cujo valor varia 
de um estado para outro. Caso esse im-

posto não seja pago, a Receita entenderá 
que o bem é incompatível com a renda do 
declarante, o que pode trazer problemas.  

7.-  Não guardar documentos: A 
grande maioria das pessoas não gosta de 
guardar comprovantes em papel, mas eles 
são fundamentais na hora da declaração. 
Uma alternativa interessante é digitalizá-
-los e guardar os arquivos por, no mínimo, 
cinco anos após o envio da declaração.

8. - Declaração pessoa jurídica x 
pessoa física: Empresários fazem a re-
tirada de um pro-labore (passível de IR e 
INSS) e uma quantia maior na forma de 
distribuição de lucros (isenta de IR). No 
entanto, empresas que devem impostos à 
Receita não podem fazer distribuição de 
lucros aos sócios. Nesses casos, a única 
opção para o empresário pagar menos 
impostos é buscar a renegociação da dívida.

Declarar o imposto de renda não é uma 
tarefa fácil, especialmente com tantas regras 
envolvendo quem deve declarar, quais docu-
mentos enviar e, principalmente, cumprir com 
tudo isso dentro do prazo. Por isso, o apoio 
de um contador qualificado e de confiança 
é fundamental. Só com o auxílio de um pro-
fissional é possível garantir uma declaração 
correta e que não traga problemas futuros.

(Fonte: Regina Fernandes é perita contábil, trainer 
em gestão, mentora e responsável técnica da Capital 

Social (https://capitalsocial.cnt.br/). 
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jORNADA DE EVOLUçãO

Liberada a vacina Covaxin
O Ministério da Saúde da Índia anun-

ciou o registro para uso emergencial da 
vacina anti-Covid Covaxin, produzida 
pela farmacêutica Bharat Biotech, após 
os testes da fase 3 mostrarem que ela 
apresentou 81% de eficácia na prevenção 
da doença. Agora, o imunizante contra o 
Coronavírus Sars-CoV-2 tem a mesma 
licença que outra vacina usada no país, a 
da Universidade de Oxford e da AstraZe-
neca. A nação é a quarta no ranking total 
de óbitos, com 158.306, atrás de EUA, 
Brasil e México. A Índia já aplicou 26,1 
milhões de doses das vacinas anti-Covid 
na população (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/conquista-consolidacao-e-o-empoderamento-da-mulher-do-seculo-xxi/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-13-a-15-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-13-a-15-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/passo-a-passo-para-um-bom-negocio-imobiliario-na-florida/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/inclusao-digital-como-conectar-os-avos-as-novas-tecnologias/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/veja-5-passos-para-fazer-a-mudanca-de-bastao-na-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-13-a-15-03-2021/
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News@TI
Nova ferramenta muda panorama dos 
marketplaces

@O mercado de tecnologia já respondeu a essa configuração, e a 
ferramenta seller center figura como uma das principais novidades 

para o universo das vendas digitais. O seller center é uma ferramenta de 
gestão e integração de marketplaces. Com ela, uma empresa que já possui 
ou pretende abrir um canal de vendas no formato de marketplace, onde 
disponibiliza seus produtos e o de outros vendedores, mantendo o controle 
e qualidade da operação, para que estes possam vender produtos análogos. 
“Era um grande entrave para empreendedores de diversos setores pensa-
rem em expandir os canais de vendas digitais. Isso se dava porque, embora 
existisse certa vontade de abrigar novos lojistas e compor marketplaces, 
não havia possibilidade ampla e consciência da necessidade de gestão 
desses lojistas, de suas vendas, de suas etapas pré e pós comercialização, 
além de toda a experiência dos consumidores. O panorama disso muda 
com o seller center, que viabiliza um controle de ponta a ponta, o que 
beneficia inclusive os próprios lojistas”, explica Fernando Schumacher, 
CEO da Conecta Lá (https://www.conectala.com.br.).

São Paulo, sábado a segunda-feira, 13 a 15 de março de 2021 Negócios2 Negócios
Empresas 
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OpiniãO
Anywhere Office: a 

pandemia, rotina de trabalho 
e os nômades digitais

Desde 2007, quando Steve 
Jobs apresentou ao mundo 
o primeiro smartphone da 
maneira que conhecemos 
hoje, estamos passando por 
intensa transformação. 

Essa mudança foi muito 
bem compreendida e 
traduzida pelo professor 

Klaus Schwab, em 2010, durante 
um evento do Fórum Econômico 
Mundial, quando nos presenteou 
com a terminologia indústria 4.0 
e sua variante literária, a quarta 
revolução industrial. Desde en-
tão, iniciou-se uma verdadeira 
corrida pela digitalização de pra-
ticamente tudo, um verdadeiro 
tsunami de inovação. 

As plataformas derrubaram 
barreiras e deram início à era 
das organizações exponenciais, 
empresas que com pouco capital 
escalonaram de forma incrível. 

Elas mudaram a forma como 
compramos, nos movimentamos, 
nos comunicamos, registramos 
nossas lembranças, nos relacio-
namos socialmente e intimamen-
te, nos atualizamos, aprendemos, 
ou seja, faltariam linhas para 
descrever tudo que essa última 
década nos apresentou, hoje, 
praticamente tudo que precisa-
mos está a um clique de distância 
e na palma das nossas mãos. 

Estamos tão imersos nesse 
"novo mundo", que estudos re-
centes mostram que rolamos as 
telas de nossos celulares cerca 
de 80 metros por dia. Platafor-
mas como Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Netflix, Amazon, Uber, 
iFood, Bancos, WhatsApp, são 
apenas alguns exemplos de fer-
ramentas e empresas presentes 
diariamente na rotina de grande 
parte da população brasileira. 
Ninguém mais se lembra como 
era a vida antes da criação dos 
aplicativos. É praticamente ini-
maginável como vivíamos antes 
de 2007. 

Em meio a toda essa trans-
formação, em 2020 o mundo 
foi assolado pela Covid-19, que 
como efeito colateral à crise 
sanitária agiu como um forte 
catalisador dessa transformação. 
As plataformas nos proporcio-
naram muitas coisas, contudo, 
uma das grandes vantagens é 
a mobilidade. Os smartphones 
nos permitir estarmos sempre 
conectados. Plataformas como 
o Zoom, Google Meet, Skype, 
Whereby entre outras, tiveram 
recordes de downloads. De 
forma natural toda transfor-
mação acontece em camadas, 
geralmente sendo: tecnologia, 
pessoas, negócios, educação e, 
por último, os governos. 

Existe um ciclo para que uma 
transformação atinja todas essas 
camadas, no entanto, esse ciclo 
foi muito reduzido com a Co-
vid-19. Com toda essa mudança, 
mobilidade e conexão, como 
ficará o futuro do trabalho? É 
impossível prever, mas a partir de 
observações de dados é possível 
traçar linhas de tendências com 
grande probabilidade de acertos. 
Inicialmente, estávamos muito 
habituados com o sistema face-
-to-face office, tínhamos nossa 
rotina diária bem definida. Por 
mais incrível que possa parecer, 
nos dias de hoje, vivemos uma 
época em que a quantidade de 
horas que uma pessoa passava 

no escritório era sinônimo de 
comprometimento e profissio-
nalismo. 

Com a pandemia, fomos força-
dos a adotar o modelo do home 
office e, para alguns, foi muito 
doloroso a princípio; com essa 
nova modalidade presente no dia 
a dia, muitas dúvidas foram sur-
gindo. Qual plataforma utilizar? 
Como será a relação trabalhista? 
Como será contabilizada a carga 
horária? Apesar de tantas novas 
variáveis, é cabível ressaltar a 
capacidade natural do ser hu-
mano em se adaptar. Isso sem 
dúvida, nos trouxe até aqui e 
continuará nos impulsionando 
para novos patamares da vida e 
relações humanas. Munidos de 
mais clareza e de posse de dados 
sólidos, vimos que já houve uma 
grande mudança de mindset. 

A Consultoria Global KPMG 
divulgou resultados de sua pes-
quisa que aponta que 16,20% 
das empresas pretendem voltar 
com todos os colaboradores para 
o face-to-face office; 16,07% 
voltarão com no máximo 15%; 
30,33% voltarão com no máximo 
30%; 27,01% voltarão com no 
máximo 50%; e apenas 10,39% 
com mais de 50% dos colabora-
dores diariamente. A Consultoria 
Cushman & Wakefield divulgou 
que 73,8% das empresas preten-
dem institucionalizar a prática do 
home office. Mark Zuckerberg, 
fundador e CEO do Facebook, 
planeja que 50% de seus colabo-
radores trabalhem remotamente 
a médio prazo. 

Agora podemos dizer que 
estamos caminhando para uma 
terceira geração de modelo de 
trabalho, a anywhere office. 
Após a percepção de que não 
é necessário horas de desloca-
mentos diários ou longas viagens 
para reuniões com clientes e 
fornecedores, além da iminência 
da tecnologia 5G, que promete 
mais velocidade de conexão e 
óculos de realidade virtual, como 
o recém lançado pelo Facebook, 
a flexibilidade no trabalho ficará 
ainda mais presente em nossos 
dias. Segundo a consultoria 
IDC, 37% da população eco-
nomicamente ativa do mundo 
será identificada como força de 
trabalho móvel. 

Com a mudança do home offi-
ce, a fuga das aglomerações e a 
tendência do anywhere office, 
já se observa o esvaziamento 
dos grandes centros, aliviando o 
tráfego e reduzindo fortemente a 
grande poluição costumeira nes-
sas regiões. Hoje é possível ter 
um colega de trabalho habitando 
em outra cidade, estado ou até 
país, não é anormal pessoas que 
encontraram no trabalho remoto 
juntamente com plataformas 
como o Airbnb a possibilidade 
de conhecer muitos outros lo-
cais, até mesmo habitando por 
períodos em outras cidades, por 
exemplo. 

Falar sobre o futuro do traba-
lho é ter a ciência que o vetor 
resultante entre a quarta revo-
lução industrial e o isolamento 
imposto pela pandemia deu 
liberdade para vivermos a era 
do anywhere office. 

(*) - É CEO da Indústria Fox, pioneira 
em indústrias de reciclagem, 
refurbished de eletrônicos e 

plataformas digitais da economia 
circular.

Marcelo Souza (*)

Dicas para que pequenas e médias 
empresas evitem perdas devido às 

vulnerabilidades do Microsoft Exchange
As vulnerabilidades que afetam os servidores de e-mails do Microsoft Exchange dispararam, desde que a empresa 
comentou que estava tendo ataques "direcionados e limitados".

ANTES de ser reconectado e colocado 
de volta em operação. Em situações 
como essa, não é incomum que um 
sistema reconstruído ou restaurado, 
sem patch, seja comprometido nova-
mente antes de ser corrigido, e isso o 
levará de volta ao ponto inicial do seu 
processo de recuperação.

Monitoramento de futuras ativi-
dades maliciosas.

As empresas afetadas devem imple-
mentar um monitoramento capaz de 
identificar um comportamento inco-
mum na rede, o que pode apontar para 
outros sinais de comprometimentos 
muito maiores. Algumas coisas im-
portantes a serem observadas são: 
atividades incomuns em nível de ad-
ministrador e em contas de serviços; 
tráfegos incomuns nas redes relacio-
nados a sistemas desconhecidos e pro-
venientes de localizações geográficas 
inesperadas; e atividades incomuns de 
acesso remoto. Esta não é uma lista 
exaustiva, mas contém alguns pontos-
-chave nos quais deve-se concentrar. 
Infelizmente, a Avast descobriu que a 
presença de cibercriminosos na web 
pode ser difícil de detectar, mesmo 
para os mais espertos. O apoio de 
um especialista em segurança é re-
almente necessário, para determinar 
se há algum outro comprometimento 
na rede. Além do monitoramento, é 
importante determinar se todos os 
sistemas estão totalmente atualiza-
dos, para todos os patches de siste-
mas operacionais e aplicativos. Você 
também deve considerar a realização 
de varreduras de segurança agressi-
vas, em todos os sistemas possíveis. 
Isso pode ajudar a identificar outro 
malware ou ferramentas, que os ci-
bercriminosos podem ter colocado 
nos sistemas e nas redes.

sistema foi comprometido por pelo 
menos alguns dos ataques conhecidos 
por serem executados contra essas 
vulnerabilidades. Caso as empresas 
encontrem informações em seus ser-
vidores Exchange, que correspondam 
às do comunicado da Microsoft, é 
provável que os seus sistemas tenham 
sido comprometidos por tais ataques 
e, portanto, será necessária a adoção 
de outras medidas para recuperá-los.

Recuperação. "desconectar e re-
construir". 

Esses são passos padrão recomenda-
dos em qualquer situação de compro-
metimento. O fato de desconectar o 
sistema comprometido (ou potencial-
mente comprometido) de imediato, é 
capaz de fechar a porta de acesso do 
invasor. Mesmo que o sistema tenha 
sido atualizado, os cibercriminosos 
podem ter outros meios para controlar 
um sistema comprometido - apenas 
o patch por si só, não mudará isso. A 
desconexão é capaz de cortar o acesso 
dos invasores a esse sistema, bem como 
à sua rede. Quando um sistema é com-
prometido dessa forma, reconstruí-lo 
por completo é a melhor forma para 
remover o acesso dos cibercriminosos 
e suas ferramentas inseridas. Você tam-
bém pode considerar a restauração do 
sistema, a partir de cópias de segurança 
(backups). A empresa deve garantir que 
está usando um backup datado antes 
do ataque, para essa restauração do 
sistema. Infelizmente, caso faça essa 
restauração a partir de um backup 
datado após o comprometimento do 
sistema, você estará restaurando uma 
versão do sistema com as ferramentas 
e o acesso concedido dos invasores, 
assim, anulando o propósito da restau-
ração. Além disso, ao reconstruir ou 
restaurar, o sistema deve ser corrigido 

Durante a primeira semana de 
março de 2021, a Microsoft e 
os pesquisadores de segurança 

revelaram quatro vulnerabilidades no 
Microsoft Exchange, que estavam sob 
ataques ativos. As vulnerabilidades são 
falhas no software, que podem permitir 
esses ataques de modo que os invasores 
assumam completamente o servidor 
Exchange. A Avast (LSE: AVST), líder 
global em produtos de privacidade e 
segurança digital, compartilha dicas 
para pequenas e médias empresas sobre 
como elas podem se manter protegidas.

Quando os patches foram lançados, 
a Microsoft relatou a existência de 
"ataques limitados e direcionados". 
No entanto, nos dias que decorreram 
desde então, os invasores aumentaram 
exponencialmente as suas atividades e 
há relatos de centenas de milhares de 
ataques contra os servidores Exchange, 
ao redor do mundo. A taxa de ataques 
está aumentando e isso significa que 
todos aqueles com servidores Exchan-
ge vulneráveis, devem tomar medidas 
imediatas para proteger seus sistemas.

A Avast reconhece que as pequenas e 
médias organizações estão particular-
mente expostas a esses ataques. Além 
disso, atualmente há pouca informação 
disponível dirigida para esse público, 
sobre esta questão. Por esse motivo, 
Christopher Budd, Gerente Sênior de 
Comunicações de Ameaças Globais da 
Avast, compartilha os passos recomen-
dados que as empresas devem seguir:

Atualize o sistema agora. 
Os patches já estão disponíveis. No 

entanto, é importante ter em mente 
que a implementação desses patches 
protegerá apenas os sistemas contra 
quaisquer tentativas futuras de explo-
ração de vulnerabilidades. Portanto, 
não ajudam a proteger contra qualquer 
tentativa de ataque às vulnerabilidades 
que possam ter ocorrido ANTES da 
aplicação das atualizações de segu-
rança. E se o sistema foi atacado, os 
patches NÃO vão desfazer nada que os 
cibercriminosos tenham feito, por meio 
dos seus ataques. Os patches apenas 
corrigem vulnerabilidades, eles não 
removem as ferramentas dos invasores 
ou outras coisas que os cibercriminosos 
possam ter feito no sistema, quando 
o comprometeram. Isto significa que, 
depois de aplicar os patches, há mais 
trabalho a ser feito.

Identifique se você sofreu um 
ataque. 

Utilize as informações fornecidas 
pela Microsoft, para identificar se o 

Foto de Markus Spiske no Pexels

2. Políticas de microssegmentação – A 
microssegmentação do ambiente de TI com 
base nos fluxos normais de comunicação 
observados entre os ativos da rede irá alertar 
para qualquer ocorrência diferente da rotina. 
Assim, será possível investigar e tomar as 
medidas necessárias.

3. Sistemas IDS e de detecção de 
malware – Isso o ajudará a detectar as 
tentativas de propagação dos operadores 

A um custo médio de 84 mil dólares, 
segundo estimativas da Cybersecurity Ven-
tures, os ataques de ransomware deverão 
ocorrer este ano a cada 11 segundos. O que 
fazer? Simplesmente esperar que exijam 
o pagamento pelo regate dos dados da 
empresa? Infelizmente, nesse momento 
os dados da empresa já foram copiados 
pelo atacante, e a maior parte de sua rede 
já foi criptografada.

A Guardicore, empresa de origem 
israelense que tem como foco a micros-
segmentação dos ambientes de TI por 
software como estratégia de segurança 
contra invasões, aconselha quatro medidas 
básicas para evitar o ransomware:

1. Visibilidade – é a regra número um 
para quem não quer ser pego de surpresa. 
Visualizar a atividade de tráfego leste-oeste 
na rede mostrará claramente o movimento 
lateral não autorizado; ou seja, o vírus do 
ransomware tentando se disseminar. Além 
disso, a visibilidade contribui para a defesa 
ao permitir que se identifiquem potenciais 
vetores de ataque a aplicativos críticos.

Quatro práticas para prevenir o ransomware

de ransomware, quer isso signifique usar 
regras e assinaturas predefinidas para 
explorações conhecidas ou detecção de 
anomalias mais geral ou automatizada.

4.  Armadilhas para os invasores 
– configurar iscas, honeypots ou uma pla-
taforma distribuída que possa identificar 
movimentos laterais não autorizados tam-
bém pode ser um modo eficaz de descobrir 
uma violação em andamento.
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D - Tecnologia e Marketing
Com dois milhões de atendimentos realizados ano passado, a Conexa Saú-
de, player de saúde digital e maior plataforma de telemedicina da América 
Latina, está com 60 vagas em aberto para suportar seu crescimento. As 
oportunidades são para as áreas de Tecnologia, Operações & Marketing, para 
trabalhar no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A companhia busca 
profissionais com forte senso de equipe, com muita energia e que prezem 
pela troca de conhecimentos, que gostem de um ambiente diverso e que 
estejam dispostas a crescer junto com a empresa. Mais informações sobre as 
vagas abertas e candidatura, basta acessar: (https://conexasaude.gupy.io/). 

E - Semana do Consumidor
Até o próximo dia 21, a Total Express, empresa privada com o portfólio lo-
gístico mais completo do país, promove a campanha ‘Semana do Consumidor 
Total’ com foco no pequeno e-commerce. A transportadora vai aproveitar 
esta semana para oferecer 10% de desconto na primeira fatura do cliente 
e-TOTAL e acelerar as vendas pequeno e médio e-commerce com o melhor 
custo-benefício em solução de frete do mercado. É a solução para os pequenos 
lojistas que precisam de um parceiro na gestão das entregas e necessitam que 
seus produtos cheguem de maneira rápida nos seus clientes. Com capilaridade 
que cobre 100% do território nacional, tem capacidade de entregar 500 mil 
encomendas/dia. Saiba mais em: (https://totalexpress.com.br/).

F - Vagas Diversas
O Construtivo, companhia de Tecnologia da Informação com DNA de 
Engenharia, está com vagas abertas para profissionais especializados em 
programação, arquitetura, engenharia, suporte e vendas. Programadores: 
full stack pleno e os pré-requisitos são conhecimentos em HTML, CSS, 
Javascript, Java e banco de dados;  Engenheiros e Arquitetos: para a área 
comercial, com conhecimento de modelagem e interesse em trabalhar com 
ferramentas de gerenciamento em BIM Comercial; Suporte: habilidades como 
capacidade de aprendizado, facilidade com tecnologia, comprometimento 
com qualidade e números, além de espírito de equipe. Para se candidatar, 
basta enviar currículo para o e-mail (curriculos@construtivo.com). 

G - Controle Biométrico
Pela primeira vez no país, o Governo Federal testa o embarque aéreo 100% 
digital, com uso de reconhecimento facial sem a apresentação do cartão de 
embarque pelos passageiros. O aeroporto escolhido é o Santos Dumont, no 

A - Cuidadores de Idosos
Apesar de não serem considerados grupo de risco, os cuidadores 
de idosos também estão suscetíveis a contrair a COVID-19. Visando 
a proteção do cuidador de idoso, a Universidade São Judas realiza 
gratuitamente um “Curso Livre de Capacitação para Cuidadores de 
Idosas e Idosos”. As aulas serão online (através do “Google Meet”) e 
realizadas quinzenalmente, todas as quartas-feiras, das 18h às 19h30, 
a contar do próximo dia 17 (quarta-feira). Além do curso contar com 
profissionais do Programa da Pós-Graduação em Ciências do Enve-
lhecimento da USJ, também contará com profissionais da área da 
saúde como psicólogos e médicos, que trarão assuntos relacionados 
ao trabalho do cuidador. Inscrições e mais informações: (http://meet.
google.com/mbd-hbwh-njw).

B - Cursos Técnicos 
A formação técnica, de menor duração e mais alinhada ao mercado 
de trabalho que o ensino superior tradicional, foi a opção de milhares 
de brasileiros que buscaram se qualificar em 2020. O Senai registrou 
166.786 matrículas em cursos técnicos e 223.133 em cursos de qualifi-
cação profissional voltados para as necessidades da indústria, que hoje 
emprega 9,7 milhões de pessoas - ou 20,4% do total de empregos formais 
do país. Os cursos técnicos têm duração de no mínimo 800 horas, ou 
um ano, podendo chegar a três anos; e o aluno deve estar cursando ou 
ter concluído o ensino médio. Por preparar o indivíduo para o exercício 
de uma profissão, é muito procurado pelos jovens, de 16 a 23 anos, que 
representaram 50,8% (84.770) das matrículas em 2020. Saiba mais em: 
(https://www.mundosenai.com.br/profissoes/).

C - Entre as cinquenta Melhores
De acordo com o ranking Times Higher Education (revista britânica 
voltada à área de ensino superior), divulgado na segunda-feira (9), a 
Unicamp encontra-se entre as cinquenta melhores universidades dos 
países com economia emergente. Mais de 600 universidades foram 
avaliadas. Na América Latina, a Unicamp ocupa a segunda posição e a 
USP a primeira. Entre as dez primeiras colocadas do Brasil, nove são 
instituições de ensino superior públicas. No ranking das economias 
emergentes de 2021, 606 instituições de 48 países foram classificadas. 
“Estamos entre as top 50. É um feito importante que mostra a posição 
de destaque da Unicamp e das universidades paulistas no Brasil e na 
América Latina”, avalia o reitor da Unicamp, Marcelo Knobel. 

Rio. Para embarcar sem o uso de papel, o passageiro precisa fazer o check-in 
no balcão da companhia aérea. Lá ele recebe, no celular, uma mensagem 
de texto solicitando autorização para a coleta de uma foto. Com o consen-
timento do viajante, a imagem é conferida com a que já existe nas bases 
de dados governamentais. Havendo a validação, o passageiro fica liberado 
para ingressar na sala de embarque e na aeronave por meio dos pontos de 
controle biométrico, que fazem a identificação com o uso de câmeras, dis-
pensando a apresentação de documento com foto e de cartão de embarque.

H - Moradia como Serviço
As pessoas não querem mais ter a posse, mas a experiência, o serviço, e 
a liberdade de mudar de endereço  de acordo com o momento de vida. 
Assim como os diversos aplicativos de assinatura voltados para transporte 
e delivery, a moradia como serviço é uma tendência que tem ganhado 
cada vez mais força, uma vez que muitos não cultivam o sonho da casa 
própria e preferem uma assinatura mensal.  Não por acaso, o investidor 
da Housi é um fundo de investimentos californiano - o primeiro a inves-
tir na Netflix. A startup chegou para cumprir esse papel no mercado 
imobiliário, oferecendo uma plataforma para locação 100% digital e sem 
burocracia, com imóveis mobiliados e diversos serviços agregados. O 
interessado em alugar uma casa, por um dia, uma semana ou até um 
ano, só precisa acessar o site (https://housi.com/) e selecionar o imóvel, 

I - Vagas de Estágio
A XP iniciou o seu programa de estágio para a contratação de sessenta 
estagiários em diversas áreas da empresa. As inscrições, que vão até o 
dia 19, são direcionadas a pessoas que estejam matriculadas em curso de 
graduação de instituição de ensino superior, com previsão de formatura 
em 2022 ou 2023. Os candidatos precisam ter disponibilidade de 30h se-
manais para o estágio, estar aptos a começar em maio  próximo, e podem 
residir em qualquer lugar do país, já que as oportunidades são remotas e 
seguem o programa #XPdeQualquerLugar. Trata-se do primeiro programa 
de estágio lançado pela companhia. Informações detalhadas sobre como 
se inscrever no programa e para acompanhar outras vagas anunciadas 
podem ser encontradas (https://www.xpinc.com/carreiras/#/).

J -  Olimpíada de Matemática
A Unicamp abriu as inscrições para a 37ª edição da Olimpíada de Ma-
temática da Unicamp (OMU). Neste ano incorpora algumas mudanças 
feitas com sucesso em 2020: uma competição em equipes e totalmente 
online, com o objetivo de facilitar a participação de alunos de todo o 
Brasil durante a pandemia. Com uma proposta original e que se difere 
de outras competições, para participar é preciso formar equipes com 
três estudantes dos 8º ou 9º anos do Ensino Fundamental ou todos os 
anos do Ensino Médio, além de um professor de matemática. O projeto 
é aberto para escolas públicas e particulares. O objetivo é que os par-
ticipantes discutam e busquem soluções conjuntas para os problemas 
apresentados. Ao todo, a competição está dividida em três fases e todas as 
questões são dissertativas. Inscrições: (www.olimpiada.ime.unicamp.br).

Revenue-Share: crescimento 
com cobrança atrelada às 

receitas mensais

Você sabe o que é 
revenue-share? Esse 
é um termo em inglês 
que pode ser traduzido 
por compartilhamento 
de receita

O conceito é novo mas 
já está sendo utilizado 
em negócios online 

nos EUA e Europa, e o ter-
mo é associado com uma 
porcentagem das receitas 
futuras do cliente. Com o 
mercado online em alta, já 
existem fintechs e fundos 
internacionais que trabalham 
com esse modelo, disponibi-
lizando uma linha de crédito 
onde o repagamento é feito 
com uma porcentagem das 
receitas futuras do cliente, 
ou seja, usando o modelo de 
revenue-share. 

Isso é porque para as star-
tups e para as pequenas e 
médias empresas, esse tipo 
de financiamento oferece a 
flexibilidade que eles preci-
sam para crescer sem medo 
de ficar inadimplente por 
ter um mês mais devagar do 
que o esperado. De acordo 
com a 9ª edição da pesquisa 
“O Impacto da Pandemia 
de Coronavírus”, elaborada 
pelo Sebrae em parceria com 
a FGV, 70% das pequenas 
empresas começaram a 
vender por canais digitais, 
como WhatsApp, Instagram 
e Facebook, que são as prin-
cipais plataformas usadas 
pelos pequenos negócios 
brasileiros para se manter 
no mercado. 

Segundo dados do Sebrae, 
as micros, pequenas e médias 
empresas somam mais de 
11,5 milhões de negócios no 
país. Mas qual o benefício 
que o financiamento revenue
-share apresenta de fato para 
uma empresa? Tudo tem re-
lação com o equity. Uma das 
principais coisas que aprendi 
até agora é o quão pouco 
alguns empreendedores 
entendem o custo de equity 
(patrimônio líquido de uma 
empresa) em comparação ao 
custo de dívida. 

A maioria dos empreende-
dores entende que a diluição 
implica uma diminuição em 
sua participação acionária e, 
normalmente, em seu poder 
de voto, o que se torna muito 

caro em usar equity sobre a 
dívida. Porém, vou ilustrar 
com um exemplo simples, 
o impacto que pode ter um 
financiamento de equity: 

Suponha que você precisa 
investir R$ 2 milhões em 
mídia digital nos próximos 12 
meses e precisa de dinheiro 
para fazer isso. Se você 
captar esses R$ 2 milhões 
usando dinheiro de fundos 
de venture capital (equity), 
com uma avaliação após a 
captação de R$10 milhões, 
você está desistindo de 20% 
do seu negócio (diluição). 

Supondo que você nunca 
mais capte dinheiro, e que 
você venda sua empresa 
por R$ 100 milhões alguns 
anos depois, em vez de 
obter R$100 milhões, você 
só obterá R$ 80 milhões. 
Basicamente, você pagou R$ 
20 milhões para investir R$ 
2 milhões em mídia digital. 
Esse é o alto custo de equity! 

Com um capital não dilu-
tivo que pode ser pago no 
mesmo ritmo de crescimento 
da sua empresa, como é o 
revenue-share, os empreen-
dedores se sentem seguros 
com esse modelo de finan-
ciamento, pois ele será pago 
conforme o crescimento da 
própria empresa. Esse é o 
novo modelo que está sendo 
buscado por muitas startups 
e PMEs na América Latina 
pela sua forma acessível, 
rápida e imparcial de finan-
ciamento para campanhas de 
marketing digital. 

Dessa forma, o empreen-
dedor não tem que penhorar 
sua casa, se afogar em dívidas 
em cartões de crédito, ou 
mais importante ainda, não 
abrir mão do seu equity para 
investir no seu marketing 
digital. Embora o custo do 
equity não seja um custo tão 
visível onde você tem que 
pagar em dinheiro mês a mês, 
como acontece com a dívida, 
ele tem um custo real e muito 
caro (exemplo acima). 

Por isso, o modelo de reve-
nue-share é uma excelente 
alternativa com benefícios 
concretos para que as empre-
sas cresçam seus negócios 
sem ou com pouca diluição. 

(*) - É cofundador e CEO da 
Divibank, fintech de financiamento 

de marketing digital para PMEs e 
startups (https://divibank.co/pt/).

Jaime Taboada (*)

Os supermercados registraram 
alta de 12% nas vendas de janeiro 
em comparação com o mesmo mês 
de 2020, segundo balanço divulgado 
hoje (11) pela Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras). Para 
o vice-presidente Administrativo 
da entidade, Marcio Milan, com as 
restrições impostas a outros setores 
do comércio devido à pandemia da 
Covid-19, os supermercados acabam 
suprindo as necessidades dos consu-
midores, o que impulsiona as vendas. 

“Com as restrições de funcionamen-
to de muitos estabelecimentos pelo 
Brasil, o setor, por ser essencial, foi 
uma opção na compra de diversos 
itens”, enfatizou Milan.

Nas vendas para a Páscoa, a asso-
ciação espera um crescimento de até 
15% em relação ao ano passado. De 
acordo com Milan, em 2021 os super-
mercados estão mais preparados para 
lidar com a pandemia, especialmente 
na logística de vendas pela internet. 

“Em 2020 fomos pegos de surpresa 
com a chegada da pandemia e do iso-
lamento social bem próximos da Pás-
coa. Este ano o setor se preparou para 
as vendas em período mais remoto, e 
conta ainda com uma força maior do 
e-commerce, que ganhou mais clien-

O agronegócio ampliou de 20,5% para 26,6% sua participação 
no PIB total do país no ano passado.

Com o resultado, o 
agronegócio ampliou 
para 26,6% sua parti-

cipação no PIB total do país 
no ano passado. Em 2019, 
este percentual foi de 20,5%.

Todos os segmentos da 
cadeia produtiva do agro-
negócio brasileiro, no geral, 
tiveram alta em 2020, com 
destaque para o setor pri-
mário (56,59%), seguido 
por agrosserviços (20,93%), 
agroindústria (8,72%) e in-
sumos (6,72%). O desempe-
nho do PIB do agronegócio 
reflete a evolução da renda 
real do setor, em que são 
consideradas as variações 
tanto de volume quanto de 
preços reais.

Tanto a cadeia produtiva 
da agricultura (24,2%) quan-
to da pecuária (24,56%) ti-
veram expansão expressiva 
em 2020. Na parte agrícola, 

Vendas do comércio 
recuaram 0,2% 

O volume de vendas do comércio 
varejista recuou 0,2% na passagem 
de dezembro de 2020 para janeiro. 
Essa foi a terceira queda consecutiva 
do indicador, que já havia caído 6,2% 
na passagem de novembro para de-
zembro. O dado é da Pesquisa Mensal 
do Comércio, divulgada na sexta-fei-
ra (12) pelo IBGE. O varejo também 
teve quedas de 0,3% na comparação 
com janeiro do ano passado e de 
2,2% na média móvel trimestral. No 
acumulado de 12 meses, no entanto, 
o comércio teve alta de 1%.

A receita nominal cresceu 0,7% 
na comparação com dezembro, 
8,7% em relação a janeiro de 2020 e 
6,3% no acumulado de 12 meses. Na 
comparação de janeiro com dezem-
bro, o volume de vendas registrou 
queda em cinco das oito atividades 
pesquisadas, com destaque para 
livros, jornais, revistas e papelaria 
(-26,5%). 

Três segmentos tiveram alta em 
janeiro, na comparação com o mês 
anterior: outros artigos de uso pes-
soal e doméstico (8,3%), artigos far-
macêuticos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos (2,6%) 
e equipamentos e material para es-
critório, informática e comunicação 
(2,2%) (ABr).
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PIB do agronegócio teve crescimento 
recorde de 24,31% em 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio cresceu 2,06% em dezembro e fechou o ano de 2020 com 
uma expansão recorde de 24,31%, na comparação com 2019, segundo comunicado da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea)

apesar do crescimento de 
20% da produção no mesmo 
período diante do momento 
desfavorável de preços. O 
uso intenso de venda an-
tecipada de grãos também 
contribuiu para que a maior 
parte dos produtores não se 
beneficiasse com a forte alta 
dos preços ao longo de 2020, 
além da elevação dos custos 
de produção.

Em relação ao ramo pecu-
ário, a elevação dos preços 
das proteínas animais em 
relação a 2019 e a expansão 
da produção e do abate de 
suínos e aves e da oferta 
de ovos e leite refletiram o 
resultado do ano passado 
no PIB. Mas o forte aumen-
to nos custos de produção 
afetou negativamente as 
margens dentro da porteira 
e na agroindústria -  Fonte: 
Redação SCI.

destaque para o movimento 
de alta de preços e o aumento 
da produção, com safra re-
corde de grãos e crescimento 
na oferta de café, cana-de
-açúcar e cacau. Entretanto, 
CNA e Cepea ressaltam que, 
apesar do resultado recorde 

do PIB no ano passado, a ca-
deia produtiva agrícola ainda 
se recupera de um cenário 
adverso de anos anteriores. 

No setor primário (ativi-
dade dentro da porteira), 
por exemplo, a renda real 
recuou 20% de 2017 a 2019, 

Supermercados registraram 
alta de 12% nas vendas de janeiro

tes durante a pandemia”, ressaltou. 
Os supermercados acreditam em boas 
vendas principalmente dos chocolates 
com menor valor agregado, como as 
caixas de bombom que, segundo as 
expectativas do setor, devem ter uma 
alta de 12,9% nas vendas deste ano. 

Para as barras e tabletes de choco-
late é esperado um aumento de 11,8% 
na comercialização em comparação 
à Páscoa de 2020, e em relação aos 
ovos de chocolate de até 200 gramas, 
é prevista uma alta de 9,4%. Neste 
ano, a Abras estima que as vendas dos 
supermercados devem ser 4,5% maio-
res do que ao longo de 2020 (ABr).

Nas vendas para a Páscoa, a associação 
espera um crescimento de até 15% em 

relação ao ano passado.
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A retomada da 
economia brasileira e o 

cenário energético

São inegáveis os 
diversos impactos 
suportados por 
empresas, dos mais 
diversos setores no 
Brasil, em razão da 
pandemia nos últimos 
12 meses

Não obstante as cen-
tenas de milhares 
de mortes causadas 

pelo vírus, o país também 
se viu mergulhado em uma 
crise sem precedentes, re-
sultando em desafios que 
transcendem, neste mo-
mento, a esfera da Saúde. 
Nesse sentido, cerca de um 
ano após os registros dos 
primeiros casos de Coro-
navírus no Brasil, é preciso 
assegurar condições para 
o crescimento dos setores 
que contribuirão para a 
retomada econômica aguar-
dada por todos. 

A partir do desenvolvi-
mento e da aplicação em 
massa das vacinas, o que 
se espera é que o país inicie 
novamente sua caminhada, 
em um cenário que ainda 
exigirá muita organização e 
resiliência. O setor elétrico é 
fundamental para que esta 
retomada ocorra de manei-
ra pujante, sustentável e 
segura. É preciso fomentar 
os segmentos que serão 
essenciais, não somente no 
esforço de “fazer a roda da 
economia girar” novamente, 
mas também para mantê-la 
em funcionamento adequa-
damente.

Atualmente, o gasto com 
energia elétrica no Brasil 
representa entre 7% e 8% 
dos custos de uma empresa. 
Por isso, a demanda cada 
vez maior, de companhias 
dos mais diversos portes, 
por soluções inteligentes 
para promover um melhor 
aproveitamento energético 
em suas atividades, redu-
zindo ou otimizando essa 
despesa que representa 
uma parcela tão importante 
de seus orçamentos. É ne-
cessário também entender, 
e levar em consideração, o 
impacto direto da pandemia 
no próprio setor de energia. 

Relatório recente da 
Agência Internacional de 
Energia (AIE) apontou para 
uma previsão de queda de 
6% na demanda global de 
energia em 2020. O resul-
tado representa um decrés-
cimo sete vezes maior do 
que o registrado logo após 
a crise financeira global de 

2008. Ainda que o isola-
mento das pessoas em suas 
casas possa ter ampliado 
de forma tímida o consumo 
de energia, a balança ainda 
se revela negativa quando 
levado em consideração o 
tempo inativo de empresas 
por todo o país.

Há um esforço neste 
momento, através da Câ-
mara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE), 
para que o mercado de 
energia possa se recuperar 
de forma vivaz em 2021. 
No último mês de dezem-
bro, por exemplo, houve 
a aprovação da Aneel para 
que a Câmara pudesse atuar 
no âmbito da judicialização 
do risco hidrológico. Tra-
ta-se de uma medida que 
poderá liberar aproxima-
damente R$ 9 bilhões nos 
primeiros três meses deste 
ano, devolvendo liquidez ao 
setor e proporcionando um 
ambiente propício a novos 
investimentos e geração de 
empregos.

Empresas e consumidores 
anseiam cada vez mais por 
soluções que lhes tragam 
eficiência, segurança e, 
principalmente, despesas 
menores. O setor está 
atento a essas demandas, 
alinhado também às propo-
sições relativas ao fortaleci-
mento da chamada “energia 
verde”, por todo o país. É 
premente para as empresas 
no Brasil, diante de um ce-
nário de profundos gargalos 
em infraestrutura estatal, 
que busquem soluções 
seguras, que permitam sua 
recuperação e a retomada 
do crescimento. 

Nesse sentido, a utiliza-
ção de grupos geradores 
de energia, garante uma 
solução eficaz e imediata, 
às turbulências geradas 
pela falta de investimento 
público na infraestrutura 
nacional como um todo. A 
recuperação da economia 
brasileira em 2021 caminha 
lado a lado com o fortaleci-
mento e fomento de diver-
sos setores. 

Players e entidades que 
representam o setor elé-
trico estão cientes de suas 
responsabilidades diante 
desse cenário, confiantes 
de que suas capacidades e 
lideranças mantiveram-se 
resistentes frente às ad-
versidades enfrentadas no 
último ano.

(*) - É Vice-Presidente Executivo 
da Stemac, empresa que oferece 
soluções em Grupos Geradores 

comercial, empresarial e industrial.

Valdo Marques (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, sábado a segunda-feira, 13 a 15 de março de 20214

Se você é ou um dia já 
foi um fã de bichinhos 
de pelúcia, ou simples-
mente quis impressionar 
alguém especial com um 
presente vindo de um de-
safio, vai entender a sen-
sação e expectativa para 
“pilotar” com o joystick 
a garra de uma máquina 
dessas. Antigamente elas 
eram uma das grandes 
atrações de fliperamas 
e parques de diversões, 
hoje estão espalhadas 
por shopping centers, 
pontos comerciais e 
gastronômicos e até far-
mácias em todo Brasil.   

A líder do mercado de gruas de pelúcia nacional, a 
BR Machine atua na operação de equipamentos de 
autosserviço para entretenimento e tem operações 
ativas em mais de 250 shoppings e em grandes redes 
varejistas. A empresa tem um desafio, que é ampliar 
ainda mais a sua rede de milhares de colecionadores 
espalhados por todo o país, que vão atrás da credibili-
dade e qualidade dos produtos da marca.  

“A empresa tem o compromisso de evolução 
contínua em seus processos para melhor atender 
os consumidores das máquinas BR Machine, que 
possuem um alto índice de premiação”, destaca o 
Gestor Administrativo Élcio de Marco, que completa: 
“Cada pelúcia colocado dentro das máquinas tem o 
selo de certificação do Inmetro, ou seja, o cliente 
que capturar, leva para casa um produto que, além 
de bonito, é perfeito e seguro para entregar para 
crianças ou colecionar”. 

A Newstalgia é uma tendência de consumo que 
surgiu muito forte nos últimos dez anos. O vintage, 

Como ajudar a vender seu produto com mais facilidade e em 
diversos canais.

Grande parte se rendeu 
ao mundo digital e, 
pensando em como 

as pessoas conseguiriam 
vender seu produto com 
mais facilidade e em diversos 
canais, Alexandre Nogueira 
criou a Universidade Marke-
tplaces.

“A Universidade Marke-
tplaces tem como propósito 
capacitar as pessoas em 
relação ao uso correto das 
ferramentas e desenvolver 
estratégias que auxiliam nos 
melhores resultados, além 
de fornecer dicas de como 
funcionam todas as opor-
tunidades de venda online. 
Atuamos como consultores, 
ajudando a profissionalizar a 
atuação do vendedor digital 
e temos como foco buscar 
sempre a alta performance 
por meio da educação”, ex-
plica Nogueira, que já está no 

Carla Carolina Vieira (*)

Se o home office foi a realidade 
do trabalho em 2020 para muitas 
pessoas, em 2021, com a chegada 
da vacina contra a Covid-19 e a 
possibilidade de leve flexibilização 
do distanciamento social, cada 
vez mais colaboradores de em-
presas de todo o mundo devem 
experimentar o que chamamos de 
anywhere office. 

Trata-se de uma versão ampliada 
e flexibilizada do trabalho remoto, 
na qual é possível, como o próprio 
nome diz, trabalhar não apenas de 
casa, mas de qualquer lugar – como 
coworkings, cafés e até espaços 
públicos. A alternativa passa a 
ser uma possibilidade atraente 
para empresas e funcionários que 
viram os benefícios do trabalho 
sem deslocamentos, mas que ainda 
encontram pontos frágeis no traba-
lho em casa, como problemas com 
a internet e falta de interação com 
outros profissionais ou ambientes. 

O maior desafio desse movimento 
é, numa primeira análise, que as 

A maneira como a cidade é pensada é diretamente impactada pela forma 
como as pessoas trabalham.

Escola de negócios prepara 
lojistas para vendas online

O número de empreendedores bateu recorde no Brasil no ano de 2020, mesmo com pandemia, atingindo 
30% do Produto Interno Bruto brasileiro, de acordo com dados do Sebrae
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quatro empresas consulto-
ras oficiais do Mercado Livre 
no Brasil e uma das únicas 
na América Latina. Possuem 
um time de mentores, todos 
credenciados pelo Mercado 
Livre, que oferecem consul-
torias e acompanhamentos 
na prática, além de cursos 
gratuitos para inicialização 
do e-commerce. 

A sua metodologia já foi 
aplicada em mais de 90 tipos 
de negócios diferentes, com 
mais de 450 alunos, onde 
80% das empresas tiveram 
seu faturamento dobrado ou 
triplicado e possui parceiros 
referentes no mercado de 
comércio digital, como a 
plataforma B2W, Melhor 
Envio, Bling, entre outras. 
Saiba mais em: (www.uni-
versidademarketplaces.
com.br).

mercado de vendas online há 
mais de nove anos.

Alexandre oferece na 
Universidade Marketplaces 
consultorias com duração 
estimada de seis meses e 
acompanhamento na prá-
tica, além de materiais “ex-
press”, com menor duração 

e cursos gratuitos para ini-
cialização no e-commerce. 
Entre os diferenciais da em-
presa estão as consultorias 
personalizadas para cada 
tipo de negócio - aliando a 
dor do cliente com o que dá 
certo, oferecendo assim mais 
equilíbrio para o negócio.

Bichos de pelúcia: um mercado 
movido pela ‘newstalgia’

o retrô, o analógico, a 
roupa da vovó: tudo aqui 
é revisitado e ganha um 
novo significado na socie-
dade de hoje. Seja pela 
incerteza do futuro ou 
apego ao passado, com as 
máquinas de gruas, esta 
relação sentimental não 
foi diferente. A própria 
onda nostálgica inspi-
rou a BR Machine, uma 
das líderes do mercado 
de gruas de pelúcia no 
Brasil, a criar um dos 
seus maiores sucessos 
de vendas. 

A Sunshine Crane tem 
uma estrutura similar a 

uma adorável Kombi azul, veículo muito popular nos 
anos 60 e 70 e com fãs até os dias de hoje. O modelo 
exclusivo da marca é capaz de operar com até sete 
máquinas de autosserviço no mesmo modelo, uma 
maneira inteligente de unir nostalgia e inovação em 
um só produto. O objetivo com os equipamentos de 
gruas de pelúcias é a diversão do desafio de conseguir 
capturar uma pelúcia com a garra e fazer com que ela 
caia no buraco liberador. 

Nos equipamentos da BR Machine, o cliente tem 
a opção de inserir cédulas ou moedas para obter os 
créditos correspondentes ao número de desafios, de 
maneira prática e segura e sem a necessidade de um 
funcionário. As máquinas da BR Machine oferecem a 
mesma possibilidade para todos. A brincadeira premia 
aqueles que têm maior habilidade e melhor estratégia 
em controlar a garra e capturar as pelúcias, inexistin-
do sorte ou azar ou funcionamento aleatório. Estes 
equipamentos de gruas não se configuram como um 
equipamento de venda (vending machines).

As máquinas com garras para capturar pelúcias são produtos de 
entretenimento criados nos Estados Unidos na década de 1950.
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Qual será o papel das cidades inteligentes no futuro do trabalho?
empresas precisarão redobrar os 
esforços para garantir que a gestão, 
o acesso e a segurança de informa-
ções não sejam prejudicados pela 
distância. De acordo com dados da 
pesquisa TIC Empresas, o uso de 
serviços em nuvem vem crescendo 
em empresas brasileiras de todos 
os portes. O armazenamento de 
arquivos ou banco de dados, por 
exemplo, subiu de 25% das em-
presas em 2017 para 38% delas em 
2019. Ainda segundo a pesquisa, a 
proporção de utilização da nuvem 
é maior conforme o tamanho da 
empresa cresce. 

Mesmo assim, a tendência é 
que essa tecnologia acabe se dis-
seminando com as necessidades 
do trabalho remoto. Em 2019, o 
e-mail em nuvem já estava em 63% 
das grandes empresas, 54% das 
médias e também já era realidade 
para 36% das pequenas. Outra 
pesquisa, feita pela Oxford Eco-
nomics e pela Society of Human 
Resources Management (SHRM), 
a pedido da SAP SuccessFacors, já 
durante a pandemia, mostrou que 

realmente ocupem seus espaços. 
Uma cidade inteligente é aquela 

que também se adapta à flexibilida-
de imposta pelo dia a dia – e ainda 
mais por uma pandemia. Se as redes 
públicas podem ser de grande ajuda 
para acessos pontuais, espaços com 
estrutura mais robusta podem ser a 
solução para os escritórios flexíveis. 

Coworkings hoje oferecem qua-
lidade de internet muito superior 
que as redes domésticas e seme-
lhante a que os colaboradores aces-
savam nas empresas. Além disso, 
permitem espaços para reuniões 
e dinâmicas, que devem passar a 
dividir espaço com as videoconfe-
rências. Mas nem só de tecnologia é 
feito o sucesso do anywhere office. 
Manter a equipe motivada e a co-
municação sem ruídos é essencial. 

Para os colaboradores, os desafios 
passam pela organização, capacida-
de de driblar as distrações e, talvez 
o mais importante, continuar se 
sentindo parte de um mesmo time. 

(*) - É supervisora de Recursos Humanos no 
Instituto das Cidades Inteligentes 

(www.ici.curitiba.org.br).

mais da metade dos líderes de RH 
do Brasil e do mundo esperavam 
que a Covid-19 aumentasse ainda 
mais a flexibilidade do trabalho 
remoto ao longo deste ano. 

E, se a ideia é trabalhar de qual-
quer lugar, as boas iniciativas de 
empresas privadas e gestores pú-
blicos fazem toda a diferença nesse 
novo formato. A maneira como a 
cidade é pensada é diretamente 
impactada pela forma como as 
pessoas trabalham. Com a força 

de trabalho distribuída nos mais 
variados pontos da cidade – e não 
mais concentrada em algumas re-
giões – a mobilidade, o transporte 
público e a infraestrutura tecnoló-
gica precisam ser pensados com 
esse enfoque também. As cidades 
devem dar o suporte que empresas 
e colaboradores irão demandar. 

Redes de wi-fi gratuitas po-
dem ser um grande trunfo para 
permitir que as pessoas tirem 
proveito dos ambientes públicos e 
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Avaliação de empresas 
e valuation

Avaliação de empresa 
é um assunto 
recorrente no mundo 
empresarial

Quem não quer 
saber quanto vale 
o seu negócio, a 

sua ideia, a sua startup, o 
escritório de advocacia, a 
companhia com ações na 
bolsa, enfim, no capitalis-
mo tudo tem seu valor. 
Buscando esse sentido 
racional, debrucei-me 
sobre as várias metodo-
logias existentes, sendo 
as principais: Valuation, 
Múltiplos de Mercado, 
Vwap e Valor Patrimonial.

O primeiro, Valuation, 
composto pelo Fluxo de 
Caixa Livre menos a taxa 
de desconto (WACC, sig-
nifica o custo do capital). 
Deve ser feita uma análise 
com base em projeções 
econômico-financeiras de 
longo prazo da empresa. 
Capturar as mudanças no 
setor e no desempenho 
da companhia no curto, 
médio e longo prazo atra-
vés do impacto desses 
fatores no fluxo de caixa 
projetado.

Já os Múltiplos de Mer-
cado, são feitos com base 
no Ebitida (do inglês, 
Earning Before Interest, 
Taxes, Depreciation and 
Amortization, ou: a soma 
do lucro operacional antes 
das despesas e receitas 
financeiras, impostos, de-
preciação e amortização), 
nos últimos cino anos, 
com base na média dos 
múltiplos de negociação 
de empresas comparáveis 
no Brasil e no exterior. 
Reflete o valor da empresa 
baseando-se em avaliação 
de empresas comparáveis, 
sem levar em conside-
ração especificidades da 
firma.

A terceira metodolo-
gia, Vwap (do inglês, 
Volume Weight Average 
Price, ou: preço médio 
ponderado do volume 
de negociação), reflete 
o valor de mercado da 
empresa no período em 
análise, muito usado em 
empresas com ações 
negociáveis na bolsa. 
Já o Valor patrimonial, 
posição de patrimônio 
líquido da firma, reflete 
o valor da companhia por 
critérios contábeis.

O mercado considera 
a metodologia do Valua-
tion - Fluxo de Caixa 
Descontado como a mais 
adequada para apurar o 
intervalo de valor para o 
preço da firma. Na minha 
opinião, essa metodologia 
consegue capturar da 
melhor forma as mudan-
ças no setor e no desem-
penho da companhia 
no curto, médio e longo 
prazo através do impacto 
desses fatores nos fluxos 
de caixa projetados, ao 
contrário das outras me-
todologias que são mais 
focadas na performance 
de curto prazo e/ou não 
conseguem capturar tão 
bem as especificidades da 
empresa.

Uma vez que opta-
mos pela metodologia 
do Valuation, devemos 
considerar o planejamen-
to estratégico de cresci-
mento da empresa, pelo 
período de cinco anos, 

considerando o método 
de fluxo de caixa descon-
tado, sempre desalavan-
cando as projeções futu-
ras. Nessa metodologia, 
os fluxos são descontados 
pelo custo médio ponde-
rado do capital (WACC) 
para cálculo do seu valor 
presente. Taxa anual de 
crescimento (CAGR), 
medida pela receita líqui-
da, com a expansão anual 
de volume moderada e um 
ajuste de preços inflacio-
nários.

É de suma importância 
calcularmos o ciclo de 
caixa, composto por con-
tas a receber, estoques e 
contas a pagar, projetado 
com base em dias de re-
ceita líquida, atingindo um 
resultado nominal tam-
bém em dias. O valor da 
perpetuidade, embasada 
em uma expectativa de 
que a companhia atingirá 
sua maturidade em cinco 
anos, não havendo pre-
visão de investimentos 
adicionais para expansão, 
assim assumimos uma 
taxa de crescimento resi-
dual para a perpetuidade. 
A taxa de desconto WACC 
deve ser calculada com 
base em: (1) taxa de retor-
no sem risco, (2) prêmio 
e risco empresarial), (3) 
beta alavancado do setor 
e (4) risco país.

Segundo o advogado 
Elcio Reis, sócio fundador 
do Elcio Reis Advogados, 
esclarece que para mini-
mizar riscos societários 
e prevenir litígios é im-
portante que os sócios 
se preocupem com a 
redação do contrato so-
cial, inserindo cláusulas 
que prevejam, desde 
logo, critérios adequados 
para apuração de have-
res, estabeleçam regras 
para sucessão, interdição, 
alienação de participação 
societária, sendo desejá-
vel, inclusive, a compro-
misso arbitral, evitando, 
desta forma, que litígios 
envolvendo os sócios e a 
sociedade sejam levados 
ao Poder Judiciário.

O Superior Tribunal de 
Justiça tem entendido, 
de forma ambígua, que 
“O fluxo de caixa descon-
tado, por representar a 
metodologia que melhor 
revela a situação econô-
mica e a capacidade de 
geração de riqueza de 
uma empresa, pode ser 
aplicado juntamente com 
o balanço de determina-
ção na apuração de have-
res do sócio dissidente”. 
Vejam que o STJ aplica o 
fluxo de caixa descontado 
em conjunto o chamado 
balanço de determinação, 
que é um conceito fluido, 
que representa, de fato, o 
valor econômico da socie-
dade. Ou seja, qual seria a 
metodologia para apurar 
o valor da empresa?

Apesar da falta de 
comparáveis diretos no 
mercado brasileiro, rei-
teramos que o fluxo de 
caixa descontado é, na 
nossa opinião, a metodo-
logia mais adequada para 
apuração do intervalo de 
valor para a maioria das 
companhias.

 
(*) - É especialista em Valuation, 

empresário, administrador de 
empresas, pós-graduado 

em sistemas de informação com 
especialização em qualidade 

total pela UFMG. 

Patrick Feibelmann (*)

3043-4171

www.netjen.com.br
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A captação de recursos é uma profissão valorizada em todo o 
mundo e, no Brasil, faltava o reconhecimento oficial.

A partir de agora, as 
organizações da so-
ciedade civil poderão 

registrar formalmente a 
carteira de trabalho de seus 
colaboradores como ‘Cap-
tadores de Recursos’, sem 
a necessidade de recorrer a 
outras profissões e denomi-
nações, como assistentes, 
auxiliares, entre outros. 

De acordo com o respon-
sável pelo pedido formal de 
regulamentação da profis-
são, João Paulo Vergueiro, 
conselheiro do CRA-SP e 
diretor-executivo da Asso-
ciação Brasileira de Capta-
dores de Recursos – ABCR, 
a captação de recursos é 
uma profissão valorizada em 
todo o mundo e, no Brasil, 
faltava o reconhecimento 
oficial. “A captação de re-
cursos é a primeira profissão 
típica do terceiro setor a ser 
reconhecida no país. Isso 
significa caminhar para a 
profissionalização das ONGs 
e a valorização do setor fi-
lantrópico em todo o Brasil. 

A regulamentação serve 
para reforçar nossa visão de 

Reconhecimento da profissão 
de Capacitação de 

Recursos aquece o mercado
O Ministério da Economia acaba de regulamentar a profissão de Captação de Recursos e a incluiu no 
Código Brasileiro de Ocupações – CBO, tornando-a oficialmente reconhecida no país
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fundamental, também, saber 
se comunicar e escrever 
bem, ter boa capacidade 
de leitura e saber atuar em 
equipe, uma vez que esta 
é uma profissão bastante 
coletiva”, esclarece.

Vergueiro, que já foi coor-
denador do Grupo de Exce-
lência em Administração do 
Terceiro Setor - GEATS, do 
CRA-SP, acredita que o reco-
nhecimento pode significar 
uma valorização do setor 
como um todo, além de uma 
melhor compreensão dos 
demais atores em relação ao 
que são ONGs, como atuam 
e como são administradas. 

“Como resultado de médio 
prazo, pode inclusive trazer 
mais recursos financeiros 
para todo o setor, por meio 
de doações e da conexão 
de pessoas com causas. E, 
ainda, fazer com que as orga-
nizações tenham capacidade 
de gerar impacto, sendo 
financeiramente indepen-
dentes”, conclui. - Fonte e 
mais informações: (https://
captadores.org.br/).

que o setor deve ser enten-
dido como uma indústria da 
economia, que representa 
mais de 1.5% do PIB brasi-
leiro, emprega 2,2 milhões 
de pessoas e conta com mais 
de 780 mil organizações 
em todo o país”, esclarece 
Vergueiro, ao afirmar, ainda, 
que o mercado de trabalho 
nessa área está aquecido 
e há muitas vagas disponí-
veis, no entanto, há poucos 
profissionais qualificados. 
“O captador de recursos, 
antes de tudo, é um pro-

fissional que tem um perfil 
generalista. 

Ele precisa conhecer mui-
to bem a instituição pela 
qual atua e todas as suas 
características e áreas, como 
projetos, comunicação, ad-
ministrativo financeiro etc. 

A partir daí, ele pode se 
especializar em uma com-
petência específica da cap-
tação, como captação com 
indivíduos, com empresas, 
com eventos, por meio de 
editais, entre outras. Para 
que qualquer pessoa se 

HOTEL MAJESTIC S.A.
CNPJ/MF nº 43.121.946/0001-19

Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais - R$) 
Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de 
Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Águas de Lindóia, Fevereiro de 2021.                                      A Administração

                  2020               2019         
               R$        %             R$        %
Ativo Circulante 3.689.621 30,63 3.037.396 24,99
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.765.067 22,95 400.875 3,30
Duplicatas a Receber - Clientes 440.187 3,65 792.812 6,52
Impostos e Contribuições a Recuperar 37.544 0,31 36.646 0,30
Estoques 286.313 2,38 1.761.492 14,49
Adiantamentos 138.245 1,15 27.374 0,23
Despesas de Exercícios Seguintes 22.265 0,18 18.198 0,15
Não Circulante  8.357.879 69,37 9.119.380 75,01
Realizável a Longo Prazo 180.844 1,50 40.554 0,33
Depósitos Judiciais 56.552 0,47 40.554 0,33
Partes Relacionadas / 
Inter Companhias/ Mútuo 124.292 1,03 0,00 0,00
Investimentos 1.091.338 9,06 1.690.279 13,90
Participações Societárias 1.091.338 9,06 1.690.279 13,90
Imobilizado 7.076.862 58,74 7.376.178 60,68
Custo Histórico 10.583.515 87,85 10.633.642 87,47
( - ) Depreciações (3.506.653) (29,11) (3.257.465) (26,80)
Intangível 8.835 0,07 12.369 0,10
Custo Histórico 19.211 0,16 19.211 0,16
( - ) Amortizações (10.376) (0,09) (6.842) (0,06)
Total Ativo 12.047.499 100,00 12.156.776 100,00
                  2020               2019         
               R$        %             R$        %
Passivo Circulante 4.688.593 38,92 3.236.556 26,62
Fornecedores 373.681 3,10 321.883 2,65
Empréstimos e Financiamentos 497.513 4,13 147.802 1,22
Salários e Encargos Sociais 1.239.547 10,29 727.390 5,98
Impostos e Contribuições 129.015 1,07 116.288 0,96
Provisão para I.R.P.J. / CSL 0,00 0,00 349 0,00
Adiantamentos de Terceiros 2.446.991 20,31 1.920.490 15,80
Outras Contas 1.846 0,02 2.353 0,02
Não Circulante 3.164.247 26,26 18.924 0,16
Empréstimos e Financiamentos 3.149.349 26,14 0,00 0,00
Impostos e Contribuições Parcelados 14.897 0,12 18.924 0,16
Patrimônio Líquido 4.194.660 34,82 8.901.296 73,22
Capital Social 3.500.000 29,05 3.500.000 28,79
Reservas de Capital 183.347 1,52 183.347 1,51
Reservas de Lucros 511.314 4,24 5.217.949 42,92
Total Passivo 12.047.499 100,00 12.156.776 100,00

Balanço Patrimonial

Demonstração das 
Mutações do 

Patrimônio Líquido

  Reserva Reserva 
  Capital de de
         social   Capital      Lucros         Total
Saldos em 31/12/2018: 3.500.000 267.302 5.368.237 9.135.539
Lucro (prejuízo) líquido do exercício  0,00 0,00 (150.689) (150.689)
Ajustes exercicios anteriores 0,00 0,00 402 402
Ações em Tesouraria 0,00 (83.955) 0,00 (83.955)
Saldos em 31/12/2019: 3.500.000 183.347 5.217.950 8.901.296
Lucro (prejuízo) líquido do exercício  0,00 0,00 (4.706.636) (4.706.636)
Saldos em 31/12/2020: 3.500.000   183.347   511.314 4.194.660 

Demonstração do Resultado Demonstração dos Fluxos de Caixa             2020           2019
A- Atividades Operacionais (1.184.996) (306.607)
Lucro Líquido Ajustado: (3.854.972) 122.277
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (4.706.636) (150.689)
Resultado de Equivalência Patrimonial 598.941 0,00
Ajustes Exercicios Anteriores 0,00 402
Depreciações e Amortizações 252.723 272.565
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo: 1.571.677 (199.306)
Duplicatas a Receber 352.625 (153.918)
Tributos a compensar (898) (5.307)
Dividendos a receber 0,00 0,00
Depósitos e Cauções (15.997) (37.175)
Estoques 1.475.178 23.391
Adiantamentos (110.871) (24.574)
Partes relacionadas / Inter Companhias / Mútuo (124.292) 0,00
Despesas de Exercícios Seguintes (4.067)  (1.724)
Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo: 1.098.299 (229.578)
Fornecedores 51.798 (117.093)
Salários e encargos 512.157 57.934
Tributos a recolher 8.351 (5.426)
Adiantamentos de Terceiros 526.501 (164.967)
Outras  (507)  (26)
B- Atividades de Investimento 50.127 (373.048)
(Aquisições) / vendas de imobilizado e intangivel  50.127   (373.048)
C- Atividades de Financiamento 3.499.060 49.493
Captação (pagamento) de empréstimos 3.499.060 133.448
Partes relacionadas / Inter Companhias / Mútuo  0,00   (83.955)
D- Total dos Efeitos no Caixa (A+B+C) 2.364.191 (630.161)
Saldo inicial do caixa 400.875 1.031.037
Saldo final do caixa 2.765.067 400.875
Variação no caixa 2.364.191 (630.161)

                   2020               2019         
               R$        %             R$        %
Revenda de Mercadorias 318.190 5,66 166.741 1,15
Prestação de Serviços 5.797.322 103,18 15.714.035 108,10
Locações 13.500 0,24 0,00 0,00
Receita Operacional Bruta 6.129.012 109,08 15.880.775 109,25
(-) Impostos sobre
Vendas e Devoluções  (510.166) (9,08) (1.344.788) (9,25)
Receita Operacional Líquida 5.618.846 100,00 14.535.987 100,00
Custo dos Serviços Prestados / 
Produtos Revendidos (3.987.480) (70,97) (5.147.566) (35,41)
Lucro Bruto 1.631.366 29,03 9.388.421 64,59
Despesas Operacionais : (6.231.261) (110,90) (9.334.733) (64,22)
Despesas com Vendas (249.612) (4,44) (403.221) (2,77)
Despesas Gerais Administrativas (5.326.963) (94,81) (8.269.104) (56,89)
Despesas Tributárias (303.022) (5,39) (439.843) (3,03)
Depreciações / Amortizações (252.723) (4,50) (272.565) (1,88)
Outras Receitas (Despesas) 
Operacionais (98.941) (1,76) 50.000 0,34
Resultado das 
Operações (Ebit)  (4.599.895) (81,87) 53.688 0,37
Efeitos Financeiros : (106.741) (1,90) (174.655) (1,20)
Receitas Financeiras 17.965 0,32 36.788 0,25
Despesas Financeiras (124.706) (2,22) (211.443) (1,45)
Lucro (Prejuízo) Operacional (4.706.636) (83,77) (120.967) (0,83)
Resultados Não Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucro (Prejuízo) Antes 
IRPJ/CSSL (4.706.636) (83,77) (120.967) (0,83)
Provisão para Imposto de Renda 0,00 0,00 (18.576) (0,13)
Provisão para Contribuição Social 0,00 0,00 (11.146) (0,08)
Lucro (Prejuízo) Líquido 
do Exercício (4.706.636) (83,77) (150.689) (1,04)

Parecer do Conselho Fiscal do Hotel Majestic S.A. - 2020

O Conselho Fiscal do Hotel Majestic S.A., cumprindo o que determina o 
Estatuto Social e a legislação vigente, examinou as Demonstrações Finan-
ceiras consolidadas da companhia referente ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020, elaborado pela PLAN Consultoria compreendendo: Re-

Diretoria - José Artur Bernardi - Diretor
Arnaldo Pastorin Júnior - Contador - CRC - CT 1SP 222.245/O-9

As Notas Explicativas e Relatório dos auditores independentes 
encontram-se a disposição na sede da Sociedade.

latório da Administração, Demonstração dos resultados, Balanços Patrimo-
niais, demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração 
dos Fluxos de Caixa e notas relativas ao período. Nos referidos exames, o 
Conselho Fiscal levou em consideração as análises realizadas nos docu-
mentos e informações fornecidos no decorrer do período de seu funciona-
mento, conforme solicitado pelo Conselho e informado pela administração 
e registrado nas atas de reunião do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal 
conclui que as referidas demonstrações refletem adequadamente a situação 
patrimonial e financeira da Companhia, pelo que são de parecer favorável 

unanime que a Assembleia Geral Ordinária, convocada para tal fim, deva 
aprovar os aludidos documentos. O parecer é assinado pelo Presidente 
do Conselho Fiscal em representação de todos os conselheiros, conforme 
aprovado e registrado em ata. São Paulo, SP, 11 de março de 2021. Roberto 
Pitaguari Germanos - Presidente do Conselho Fiscal do Hotel Majestic S.A.

Rafael Dal Molin (*)
 
Durante o último ano, falamos bastante 

do quanto a pandemia mudou os hábitos 
de consumo dos brasileiros. 

Dentre as modificações mais significa-
tivas, está o fato de que o varejo digital 
se tornou o principal meio de compra 
de produtos e serviços do país. Para se 
ter uma ideia, cerca de 10 milhões de 
pessoas fizeram aquisições pela primeira 
vez na internet durante a quarentena 
e o distanciamento social, de acordo 
com uma pesquisa realizada pela Nu-
vemshop, plataforma que atende 70 
mil lojas online de pequenas e médias 
empresas na América Latina. 

Levando em consideração que as 
vendas no e-commerce devem subir 
26% no país esse ano, segundo expec-
tativas da Ebit/Nielsen, que aponta a 
reputação das lojas e traz dados para 
o mercado online, é fácil imaginar que 
marcas que não estiverem presentes no 
mundo virtual dificilmente conseguirão 
sobreviver. 

E vou além: empreendedores que não 
contarem com um Sistema de Integração 
de Gestão Empresarial (ERP) no seu 
negócio podem se perder em meio às 
demandas, deixar passar alguma solicita-
ção e fracassar na conquista por clientes. 
Pouco se comenta sobre a importância 
que os softwares e as tecnologias de 
gestão têm na administração das plata-
formas de vendas online e acho válido 
conversamos sobre isso, ainda que me 

pareça bastante claro. 
De maneira geral, um ERP atua como 

se fosse o cérebro de uma operação, uma 
vez que controla e centraliza todas as 
informações obtidas em diferentes fren-
tes do comércio eletrônico, permitindo 
que os responsáveis e a equipe tenham 
acesso aos dados de forma organizada, 
via nuvem e tempo real, de qualquer 
lugar do mundo. 

Diria também, que o ERP possui uma 
relação direta com o crescimento da loja 
online, já que contribui com o desem-
penho da marca e permite que os seus 
fundadores tomem decisões estratégicas 
mais assertivas, economizando tempo, 
dinheiro e reduzindo as margens de 
erros humanos. 

Dentre as principais vantagens da so-
lução, destaco a facilidade de cadastrar 
as mercadorias e suas especificidades, 
o sistemático controle do estoque, a 
organização dos pedidos e a emissão 
de notas fiscais de forma automatizada, 
rápida e eficaz, além de outros. 

Com as informações unificadas, o 
lojista organiza todos os departamentos 
da empresa, enxergando quais os itens 
que estão saindo com mais frequência, 
quais estão parados no armazém e quais 
encomendas ele já pode liberar para a 
entrega. E quanto mais transparentes 
forem esses dados, mais depressa ele 
toma uma atitude.

Consumidores felizes são aqueles que 
não encontram percalços durante o 
momento da compra, ou seja: o que eles 

buscam está disponível no e-commerce, 
o pagamento é facilitado e o pacote chega 
dentro do prazo estimado. 

Empreendedores me perguntam o que 
devem considerar na hora de escolher 
um ERP e sempre digo que depende 
muito do momento em que a empresa 
está, do setor de atuação, de quais são 
as obrigações fiscais e os pontos que 
eles querem melhorar, tendo em vista 
que os softwares contribuem com o 
fortalecimento da gestão, simplificam as 
rotinas administrativas e proporcionam 
a escalabilidade das vendas. 

Temos no mercado o que há de mais 
moderno em termos de tecnologias 
voltadas para o e-commerce e é pre-
ciso pesquisar com cautela. Investir 
em ferramentas que facilitam a gestão 
empresarial é uma escolha inteligente 
para quem deseja colher bons frutos. 
Diferentemente do que muita gente 
acredita, os ERPs são soluções intuitivas, 
práticas e fáceis de serem utilizadas. 

Se você é um pequeno empresário, 
tire da cabeça que só as multinacionais 
precisam adotar metodologias para a 
otimização e automação de processos. 
Você é o grande responsável pelo seu 
desenvolvimento. Deixe as planilhas de 
lado e se comprometa com o crescimento 
da sua empresa. Boa sorte! 

(*) - É mestre em Computação Aplicada e Ciência 
da Computação na Universidade de Passo Fundo 

e Diretor da Elevor, scale-up que desenvolve 
softwares de gestão empresarial para os mais 

variados segmentos.

Gestão Empresarial é fundamental para o 
crescimento dos e-commerces
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 13 a 15 de março de 20216

Shirley Fernandes (*)

Mesmo com tantos desafios, principalmente com a admi-
nistração do tempo, a mulher tem conquistado e con-
solidado seu espaço. A jornada da evolução da mulher 

não foi nada rápida e muito menos fácil. É notório o avanço da 
mulher, principalmente quando falamos em mercado de trabalho, 
em ela estudar e ter acesso as oportunidades de mercado, mas 
também ainda é inegável que os desafios estão presentes como 
resquício de uma mentalidade ultrapassada que ainda influência 
na discriminação da mulher. 

Até a década de 1940, quando a industrialização começou a 
acontecer no Brasil, a maioria das mulheres recebia a denomi-
nação de “do lar”, pois várias delas cuidavam da casa, marido e 
filhos, sem acesso ao mundo de fora, sem direito de escolha. A 
indústria começou a demandar trabalho e as mulheres iniciaram 
sua tímida entrada nesse mundo, mesmo com desigualdade, por 
meio da diferença de salários. 

Ganhavam menos porque eram consideradas menos capacita-
das, sofriam com a mentalidade rasa da época. Mas não desistiram 
e, somente a partir dos anos 70, começaram, de fato, a ocupar 
outros espaços fora das casas, passando a exercer funções 
consideradas um pouco mais relevantes pela sociedade, como 
de costureiras, professoras ou funcionárias do comércio. Tudo 
é uma construção, não existem atalhos, ainda mais falando de 
mudança de cultura, mas as mulheres foram conquistando seu 
espaço ao longo das décadas e fazendo-se presentes, mostrando 
seus resultados. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
menos de 14% das mulheres tinham emprego nos anos 1950, e o 
último censo (2010) mostra que esse número passou para 49,9%. 
Hoje, muitas mulheres no Brasil perfazem consideravelmente o 
orçamento da família, trabalham em diferentes áreas do mercado 
e possuem os próprios planos de carreira. Além disso, elas estão 
sempre em busca de mais qualificação para conseguir vagas de 
emprego melhores e com mais benefícios. 

Porém, mais do que isso, elas estão sendo vocais com o direito 
de exercer suas escolhas e serem elas, com sua autenticidade, de 

Os últimos anos e, especialmente neste século, o descortinar da mulher começou a ser visto em resultados. Tenho orgulho de ser 
mulher e privilégio de viver neste momento do nosso desbravar. Por muitos anos, culturalmente a mulher era colocada em segundo 

plano, com poucas oportunidades e com campo restrito para crescer, aprender e, muito menos, se destacar.

Pexels

acordo com suas competências e forças primárias. Ninguém para 
uma mulher determinada e com propósito. Os desafios ainda são 
grandes, mas não intransponíveis. Ainda existe a desigualdade de 
Cargos e Salários e, para exemplificar, um estudo realizado em 
2018 mostra que o rendimento financeiro médio das mulheres 
com emprego foi 20,5% menor do que o dos homens, além da 
disparidade de cargos ocupados por ambos. 

Um grande desafio da mulher, sem dúvida, é a administração 
do tempo, com sua jornada dupla. Embora as mulheres tenham 
passado a ter trabalhos remunerados, isso não as isentou do tra-
balho doméstico. De acordo com pesquisa do IBGE, as mulheres 
gastam o dobro de tempo dos homens em atividades domésticas. 
Enquanto eles gastam em média 10,9 horas por semana, as mu-
lheres gastam 21,3 horas. 

Quando escutamos falar que mulheres são guerreiras, não enten-
do como romantizar o status mulher, eu levo ao pé da letra mesmo: 
guerreiras, que buscam resiliência para conciliar suas tarefas sem 
comprometer a qualidade de entrega. Mas a maior desigualdade 
ainda está relacionada ao lugar ocupado por homens e mulheres 
na hierarquia das empresas. Tanto que isso é o que justifica parte 
da desigualdade salarial. Mesmo já sendo maioria em algumas 
profissões, os homens ainda dominam os cargos mais altos. 

Porém, é impossível fechar os olhos para a importância da 
participação feminina no contexto socioeconômico. É uma 
contribuição importante para a expansão da economia global e 
uma das pautas da reunião do G20, grupo do qual o Brasil faz 
parte e que estabeleceu metas para a redução da desigualdade 
de gênero no mundo. 

Até 2025, o Brasil precisa reduzir a diferença entre homens e 
mulheres em 25%. 

Ainda que leve um tempo para superar todos os desafios da 
desigualdade, a mulher não desiste e vem ganhando espaço 
graças aos próprios esforços. 

Grande parte das conquistas das mulheres no mercado de 
trabalho está ligada ao maior nível de qualificação. Por isso, elas 
continuam a investir na sua educação para voar cada vez mais alto. 

O empoderamento da mulher do século XXI vem descortinando 
um novo palco a ser experenciado. Na minha visão, o empode-
ramento não tem a ver necessariamente com dinheiro, cargo, 
status, condição social. O real empoderamento é a mulher viver 
o seu potencial pleno, ter o direito de decidir e viver para ela e 
não viver pelo outro, submissa e, em alguns casos, machucada 
ou paralisada pelo outro. 

Empoderamento é a consciência da capacidade da mulher em 
desenvolver-se e escolher ser ela mesma. Essa conscientização 
tem feito uma grande diferença em vários aspectos socioculturais. 
Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Brasil 
poderia expandir sua economia em até R$ 382 bilhões ao longo 
de oito anos. Isso dependeria de aumentar em 1/4 a inserção das 
mulheres no mercado de trabalho até 2025. 

Por trás dessa meta, está uma questão lógica: um país só é capaz 
de se desenvolver se houver igualdade e justiça social. Hoje nos 
deparamos com um movimento presente e relevante de homens 
apoiando as mulheres, homens que não enxergam concorrência e, 
sim, a cooperação, tanto no ambiente doméstico quanto profissional. 

Empresas com mindset de crescimento inovador já entenderam 
que as mulheres dominam uma série de competências que podem 
ser muito úteis para tornar as corporações ainda mais produtivas. 
É um movimento que tende a crescer para que mais mulheres 
ocupem cargos de liderança. 

E para finalizar, compartilho algumas palavras da apresentadora 
norte-americana Oprah Winfrey: “Crie a melhor, a mais grandiosa 
visão possível para a sua vida, porque você se torna aquilo em 
que você acredita”.

(*) - É diretora Comercial da N1IT, empresa do Grupo Stefanini.
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eMpoderaMento da Mulher do séCulo XXi

jornada de evolução

shirley Fernandes, diretora Comercial da n1 it.



A nova realidade 
dos profissionais de 

telemarketing e vendas

Enquanto alguns 
segmentos foram 
marcados por uma 
grande desaceleração 
nos últimos meses, 
outros mercados 
ganharam destaque 
em meio ao cenário 
de pandemia

Em paralelo a al-
guns profissionais 
que precisaram 

desacelerar e se orga-
nizar para enfrentar o 
momento, outros apro-
veitaram a oportunidade 
para mudar de carreira, 
ou o fizeram pela ne-
cessidade. Dentre as 
profissões que ganharam 
ainda mais holofotes 
recentemente, estão os 
cargos de telemarketing, 
marketing digital e car-
reiras voltadas para o 
e-commerce. 

Assistentes adminis-
trativos se tornaram 
operadores de tele-
marketing, caixas se 
tornaram operadores de 
depósitos e ambulantes 
se tornaram comercian-
tes. Só na área do tele-
marketing, as contrata-
ções cresceram 67% no 
ano passado, segundo 
relatório de Empregos 
em Alta do LinkedIn. 

E nada disso foi por 
acaso, uma vez que com 
o isolamento social, 
todo o contato realizado 
com marcas e empresas 
começou a ser via esse 
tipo de atendimento. E 
o mesmo caminho serve 
para o e-commerce. 

Desde o início da pan-
demia no país, uma loja 
virtual por minuto foi 
aberta, isso significa um 
mercado gigante em po-
tencial, com oportunida-
des que englobam desde 
atividades administrati-
vas, até logística. Aliás, 
vale salientar que dentro 
do próprio e-commerce 
temos as áreas de vendas 
e telemarketing. 

As novas modalida-
des de compra fizeram 
com que a profissão 
de vendas tivesse uma 
ascensão interessante 
nos últimos meses. Na 
verdade, comprar on-
line não é exatamente 
uma modalidade nova, 
mas muitas pessoas 
adotaram pela primeira 
vez na pandemia. Sendo 
assim, saber captar o 
cliente por meio de uma 
boa venda passou a ser 
mais importante do que 
nunca. 

O fato é que apesar 
de não parecer, essas 
profissões estão mais do 
que nunca interligadas. 
Ainda que o destino de 
2021 seja incerto, com 
o início da vacinação e 
flexibilização dos comér-
cios, as pessoas conti-
nuarão precisando de 
um bom vendedor para 
auxiliá-las, uma boa ex-
periência de compra nos 
e-commerces e também 
um telemarketing efeti-
vo para um contato as-
sertivo com as empresas. 

(*) - É gerente comercial do 
InfoJobs, com formação técnica 

em processamento de dados e 
graduação em administração de 

empresas. 

Adilson Souza (*)

www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira, 13 a 15 de março de 2021 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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.

BANCO

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. 

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. 

A segurança cibernética é um item importante 
para que a empresa siga protegida durante pandemia.

A KPMG acaba de pro-
duzir o guia “Covid-19 
fraudes e golpes: 

Como se proteger?”, que 
aponta soluções voltadas ao 
direcionamento de ações de 
compliance, gestão de crise 
e de riscos, segurança ciber-
nética e tecnologia forense, 
áreas nas quais as empre-
sas precisam defender-se. 
Dentre as ações, cabe uma 
adaptação nas rotinas das 
normas atreladas ao novo 
cenário. 

Também é preciso garan-
tir que as interações com 
órgãos governamentais e 
concorrentes estejam ade-
quadamente registradas 
e controladas.  “Anterior-
mente, o compliance já era 
um item extremamente 
relevante para as empresas. 
Com a pandemia, os riscos 
cresceram e há necessidade 
imediata de adaptações das 
normas implementadas. 

A parte analítica desse 
processo é fundamental, 
pois para aprofundamento 
das questões regulatórias e 
de compliance é necessário 
entender o que está se pas-
sando no dia a dia da organi-
zação e quais medidas devem 
ser tomadas para mitigar os 
riscos emergentes e expo-
sições adversas”, explica o 
sócio de forense da KPMG, 
Emerson Melo. 

Como as empresas podem se 
proteger dos crimes na pandemia
É preciso garantir que as interações com órgãos governamentais e concorrentes estejam adequadamente 
registradas e controladas.  “Anteriormente, o compliance já era um item extremamente relevante para as 
empresas

m
ilk

sy
st

em
s.

co
m

/re
pr

od
uç

ão

nos serviços de educação 
online e provedores de assis-
tência médica entre outras 
transações digitais. Outro 
dolo indicado no guia é o 
tema de doações e desvios 
de conduta. 

“A pandemia enfatizou o 
quanto as empresas estão 
expostas a ataques ciberné-
ticos, por meio de fraudes 
por email e sites. Além disso, 
ampliaram-se as oportuni-
dades do crime organizado 
orquestrar golpes. Por isso, 
é muito importante ter pro-
teção e dar atenção a tudo 
o que possa gerar possíveis 
problemas na organização”, 
finaliza (AI/KPMG). 

O relatório também mostra 
que a segurança cibernética 
e tecnologia forense são 
itens importantes para que 
as empresas sigam protegi-
das durante pandemia e após 
esse período, com a nova 
realidade de trabalho remoto 
e crescimento exponencial 
de transações digitais. Para 
isso, é necessário ter o con-
trole e proteção do acesso 
remoto, com monitoramento 
do desempenho de servi-
dores e redes e atualização 
constante dos softwares anti
-malware, anti-ransomware 
e antivírus. 

Outra ação importante 
está relacionada à gestão 

de risco, como dar atenção 
a incidentes gerais, pois 
podem indicar um problema 
maior, além disso, e essencial 
ter um plano de resposta a 
incidentes desta natureza 
nesta nova realidade. A aná-
lise feita pela KPMG também 
aponta algumas das poten-
ciais fraudes relacionadas 
à Covid-19, que incluem as 
tecnológicas, com destaque 
para sites fraudulentos, 
comprometimento do email 
corporativo e ataques de 
ransoware. 

O relatório indica que 
outro iminente risco está as-
sociado a golpes comerciais 
e contratuais, com ênfase 

Uma pesquisa realizada pela empresa de aparelhos 
vestíveis Wearables mostrou que a prática de exercícios 
físicos diminuiu cerca de 20%. De acordo com os dados, 
as atividades ao ar livre, como corrida e esportes de 
força, foram as mais afetadas, apresentando uma queda 
de 13% a 55%. Exercícios que precisam de algum tipo 
de equipamento somam 86% em queda. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a qualidade de vida se escora em três pontos 
de bem-estar: físico, psicológico e sociocultural. Além 
disso, a prática dessas atividades é uma ótima estratégia 
para consolidar o aprendizado devido ao aumento da 
circulação sanguínea cerebral. Para o diretor da Costa 
Teixeira Logistics, Marcos Teixeira, a imersão na rotina 
é prejudicial à saúde. 

“A realidade é que passamos boa parte da nossa vida 
trabalhando. Ficamos imersos na constante preocupa-
ção em conciliar a vida pessoal com a profissional, acu-
mulando tarefas e movidos pelo imediatismo”, aponta. 
Na vida profissional, os gestores são figuras essenciais 
para cuidar do colaborador e auxiliá-lo a encontrar o 
equilíbrio. 

São o ponto de incentivo, sugerindo ações relacionadas, 
contribuindo para a motivação e pontuando os benefí-
cios. Uma pesquisa realizada pela Gympass revela que 

Na vida profissional é necessário encontrar o equilíbrio.

Atividades físicas e vida profissional: 
encontre o equilíbrio
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empresas que oferecem a atividade física como um de 
seus benefícios possuem funcionários com a saúde em 
dia e podem reduzir em até 40% os atrasos e as faltas. 

Marcos reflete sobre esses opostos como essenciais 
para diminuir os acidentes de trabalho. “A reflexão que 
podemos tirar desses dados é que devemos pensar na 
atividade física como um facilitador de processos. Todos 
precisamos desse impulso, desse nível de qualidade de 
vida e devemos expandi-la aos nossos colaboradores. 
Ao oferecer essa possibilidade, a empresa se mostra 
preocupada com seus colaboradores. Para um gestor, 
isso é essencial”, completa. Fonte: (www.costateixeira.
com.br).

Algumas pessoas falam 
que gostam de ir às com-
pras para “desestressar”, 
porém essa necessidade 
do consumo muitas vezes 
é momentânea e difícil 
de identificar como uma 
cilada. As sensações 
são tão prazerosas, que 
podem ser comparadas 
ao momento do próprio 
casamento ou correr uma 
maratona. O excesso do 
consumo em algumas 
situações, podem estar 
associadas até mesmo 
ao alívio de sofrimentos 
emocionais.

O neurocientista Nico-
las Cesar (*) explica que 
a dopamina, neurotrans-
missor que influencia as 
emoções, está direta-
mente envolvida com a 
região cerebral Núcleo 
Accumbens (NA), co-
nhecido como centro do 
“circuito de recompen-
sas”. Se o consumidor 
realizar uma compra e 
o resultado for positi-
vo, sua recompensa é 
maior do que o esperado, 
então o cérebro libera 
mais dopamina no NA. 
Já se a experiência com 
a compra for negativa 
(recompensa menor) a 
liberação de dopamina 
diminui em relação ao 
normal, e a pessoa sente-
se frustrada.

“A compra impulsiva 

está relacionada ao medo 
de perder algo, até mes-
mo ofertas. A oportuni-
dade percebida diante 
da promoção ou oferta 
é percebida como um 
ganho imediato, muito 
difícil de resistir. Nosso 
cérebro ama recompen-
sas imediatas - muito 
mais do que recompen-
sas futuras. Assim, o 
primeiro impulso é o de 
efetuar a compra. Claro 
que isso se relaciona, 
também, com o perfil de 
cada consumidor. Alguns 
são mais propensos que 
outros a sucumbir aos 
impulsos no momento 
da compra”, diz, Nicolas.

Para educar um pouco 
o cérebro e comprar na 
medida, sem exageros, 
o neurocientista Nicolas 
sugere não se encantar 
com as promoções com 
grandes margens de 
desconto, pois podem 
criar uma grande tenta-
ção de compra, manter 
uma lista de coisas que 
realmente precisa, criar 
um orçamento separado 
para besteiras e não ir às 
comprar quando estiver 
triste ou irritado.

(*) - Autor do livro “Neurociente - Por 
que algumas pessoas são mais felizes 

que outras”, professor dos cursos 
online “Neurociência no dia a dia”, 
participa da linha de pesquisa em 

percepção de tempo no Laboratório 
de Cognição Humana da UFABC 

(@nicaolasneuro).

Consumidor exagerado, 
como dominar o cérebro 

na hora da compra
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Dianne Guerson – Uma garota que tem o 
privilégio de ser filha de um reconhecido músico, 
subitamente vê-se compelida à uma delicada mis-
são: salvar os seres humanos. Longe de ser uma 

obra estereotipada, criaturas como o Tempo, Rei, Silêncio são 
ingredientes para uma mescla de aventuras e ótimos exemplos 
com ilações do nosso dia-a-dia. Uma ficção fantástica ao pé do 
termo. Levará frutíferos conhecimentos e prazerosos momentos 
a jovens e aos bem adultos.  Uma estreia retumbante.

Reino: O despertar das chamas

Whisner Fraga – Patuá – Quantas vezes ao 
repassarmos nossos dias, tal qual fita cinematográ-
fica, notamos o que fizemos de certo, errado, ou o 
que deveríamos ter feito. O mineiro autor muitas 

vezes laureado, criou um diálogo com uma personagem – 
Helena -  que o acompanha em ações , palavras e feitos  em 
todo transcorrer da obra. Contos ácidos, alguns escatológicos, 
levemente lastreados nesse pandêmico momento. Pretende, 
com “delicadeza” , sem arrogância,  mostrar o quão fracote é o 
ser humano perante vicissitudes inesperadas, que o removem 
de seus tranquilos espaços para os braços das incertezas. Meu 
preferido: “Fome”. Arrepiante.

O que Devíamos Ter Feito

José Luiz Bichuetti – Saint Paul –  Um verdadeiro 
manual de boas práticas, em todos os âmbitos, sejam 
organizacionais, sociais, legais e pessoais, este é o 
escopo de uma obra nada impar pelo seu “apelo”, 

todavia, absolutamente fora da curva quando folheamos suas 
páginas e nos deparamos com ensinamentos advindos de uma 
experiência admirável do seu autor. Dotado de um currículo 
no mínimo abrangentemente  impecável – já dirigiu empresas 
de grande vulto e porte,  por boa parte do mundo – reuniu seu 
cabedal nessa obra que como afirmara, tem perfil diferente, 
digno de um destacado dirigente. Seus ensinamentos são to-
talmente factíveis e quando empenhados, pelo visto, bastante 
eficazes. Muito oportuna!

Governança, Gestão e Sucessão: 
Passo a passo

Felipe Koleshi – Vigia – A obesidade de há muito 
tempo é uma enfermidade que assombra o mundo. 
Poucas vezes um médico tem ou teve a chance de ser 
profissional de saúde e paciente ao mesmo tempo. É 
o caso do autor. Especializado em cirurgia bariátrica 

e metabólica, reuniu alguns relatos de seus pacientes, quase 
quatro mil, que receberam seus cuidados em função da grave 
comorbidade. Aspectos psicológicos não são descartados. Itens 
que embasam a decisão da cirurgia são expostos com muita 
clareza, credibilidade, fruto da profunda experiência clínica. Seu 
linguajar é de fácil entendimento. A maneira como é descrita 
a sua própria cirurgia é impressionante. Super elucidativa!

Histórias de Peso: A obesidade 
como ela é

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)

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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:

O pretendente: PAULO VINICIUS DAMIÃO, profissão: engenheiro civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 08/07/1987, residente e domici-
liado no Tucuruvi, São Paulo, SP, filho de Paulo Wilson Damião e de Helena Lucia Damião. A 
pretendente: CAROLINA SANDRIM ARAUJO, profissão: publicitária, estado civil: solteira, na-
turalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 03/02/1981, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Noel Carlos Araujo e de Zilda Sandrim Araujo.

O pretendente: NILSON JOSÉ DE OLIVEIRA, profissão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Peabiru, PR, data-nascimento: 30/10/1969, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Florisvaldo José de Oliveira e de Eunice Antonia de Oliveira. 
A pretendente: MARILENE NOVAIS SANTANA, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 15/12/1971, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Samuel Vicente de Santana e de Regina Galvão Novaes.

O pretendente: JOSÉ FILIPE DOS SANTOS LOPES, profissão: marinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Caraguatatuba L. A-40, fls. 379, nº 6560, SP, data-nascimento: 
31/08/1981, residente e domiciliado em São Sebastião, SP, filho de Silvio Artur Lopes 
Cruz e de Lucia dos Santos Lopes. A pretendente: SABRINA CAMPOS DE BARROS, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, 
data-nascimento: 18/06/1983, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Valdir Xavier de Barros e de Maria Eunice Campos de Barros.

O pretendente: JOÃO GONÇALVES, profissão: funcionário público aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: em Santa Cruz do Rio Pardo, SP, data-nascimento: 04/04/1939, residente 
e domiciliado em Atibaia, SP, filho de Joaquim Gonçalves e de Aurora Gonçalves de Oliveira. A 
pretendente: MARIA VILANI DE CARVALHO AYRES, profissão: do lar, estado civil: viúva, natu-
ralidade: em Cruzeirinho, CE, data-nascimento: 06/07/1936, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de José Guilherme de Carvalho e de Maria Gonçalves Neta.

O pretendente: RENAN DE OLIVEIRA, profissão: manobrista, estado civil: solteiro, natura-
lidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 30/04/1993, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Rosimar de Oliveira. A pretendente: CAROLINA CLE-
LIA DA SILVA SANTOS, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, SP, data-nascimento: 01/04/1999, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis dos Santos e de Lucimar da Silva Santos.

Uma das preocupações 
que afeta os profis-
sionais que estão em 

home office, além de manter 
a produtividade, é o cuida-
do com a auto imagem. De 
acordo com o coordenador 
do curso de consultoria de 
imagem do Centro Europeu, 
Pablo Inísio, o ideal é manter 
o código de vestimentas - o 
chamado dress code - da em-
presa durante o home office. 

“Cuide da sua imagem 
como se fosse trabalhar fora, 
principalmente se estiver ex-
posto por videoconferência”, 
explicou. O profissional de 
home office também deve 
estar atento ao cenário de 
trabalho. “Para o seu ren-
dimento profissional, o am-
biente ao seu redor deve ser 
agradável aos olhos, organi-
zado”.  Pensando em estar 
sempre apto e satisfeito com 
a imagem profissional que é 
transmitida, o trabalho do 
consultor de imagem pode 
ajudar e muito. 

O consultor ajuda na esco-
lha de cores, como realçar 
a beleza natural e auxiliar 

Cuide da sua imagem como se fosse trabalhar fora, 
principalmente se estiver exposto por videoconferência. 

O pretendente: MIQUÉIAS DE CARVALHO GOMES, profissão: estagiário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 31/10/1992, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edilson Lima Gomes e de Rute 
Pinto de Carvalho Gomes. A pretendente: JHENYFER BOMFIM BARBOZA, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, 
data-nascimento: 21/05/2001, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Fabio Barboza e de Daiane Bomfim Barboza.

O pretendente: FELIPE DONÁ FLUSTY, profissão: analista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/10/1984, residente e domici-
liado em Guarulhos, SP, filho de Francisco Carlos Iglesias Flusty e de Silvia Elena 
Doná Flusty. A pretendente: KARINE OCHIULINI, profissão: analista, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 11/06/1992, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Hercules Ochiulini e de 
Maria de Lourdes Ochiulini.

O pretendente: GUILHERME DI PAULA NOGUEIRA DE ALMEIDA, profissão: pro-
gramador, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
28/02/1981, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Nelson Rodrigues de Almeida e de Divania Aparecida Nogueira de Almeida. A preten-
dente: LUANDA DE OLIVEIRA MARCIANO, profissão: gerente de projetos, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 23/02/1982, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jorge de Souza Marciano 
e de Rosana Candido de Oliveira.

O pretendente: VINÍCIUS ROBERTO FERREIRA MIRANDA, profissão: corretor de 
imovéis, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nas-
cimento: 03/08/1993, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, 
filho de Carlos Roberto Miranda e de Maria Tereza Ferreira Miranda. A pretendente: 
CHRISTIANE APARECIDA VIEIRA, profissão: corretora de imovéis, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 22/10/1995, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Cristiano Vieira 
e de Ana Paula Vieira.

A pretendente: CRISTINA MOREIRA MOSCA, profissão: aposentada, estado civil: sol-
teira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 22/08/1965, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Roberto Moreira 
Mosca e de Cleonice Bianchini Mosca. A pretendente: KELLY REGINA KRAWCZUN, 
profissão: aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nas-
cimento: 29/07/1967, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Konstanty Krawczun e de Urbana Barioni Krawczun.

O pretendente: GILVAN RAFAEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, zelador, 
solteiro, nascido em Bananeiras, PB, no dia (19/04/1972), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Manoel Rafael da Silva e de Maria Regina da 
Silva. A pretendente: ANA BÁRBARA TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, 
diarista, solteira, nascida em Guaraciaba, MG, no dia (04/12/1974), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Fagundes Teixeira e de Maria Inês 
da Cunha 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:

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Home Office dispara e requer 
cuidado com a autoimagem

Com a pandemia, o home office passou a fazer parte da vida de muitos profissionais que precisaram 
se adaptar para continuar trabalhando

a definir um estilo pessoal 
marcante. “Além disso, o 
consultor de imagem orienta 
sobre modelagem de roupas, 
cor do cabelo que cai melhor 
para cada estilo de pessoa e 
também ajuda nas compras, 
fazendo com que a pessoa 
opte por peças essenciais, 
comprando menos”, explica 
Inísio. 

Os profissionais que atuam 
na área de consultoria de 
imagem têm a possibilidade 

de trabalhar em diferentes 
plataformas gratuitas com 
os seus clientes, online. 
“Atualmente, toda a parte 
investigativa, os diagnósti-
cos e as sugestões de estilo 
podem ser facilmente feitos 
por videoconferências. Em 
tempos difíceis surgem 
novas oportunidades para 
inovar na carreira”, reforça 
Inísio. 

O trabalho em casa foi 
estratégia adotada por 46% 

das empresas durante a 
pandemia. O percentual 
de companhias que adotou 
o teletrabalho durante a 
quarentena foi maior no 
ramo de serviços hospita-
lares (53%) e na indústria 
(47%). Entre as grandes 
empresas, o índice das que 
colocaram os funcionários 
em regime de home office 
ficou em 55% e em 31%, 
entre as pequenas. 

Um terço do total das 
empresas (33%) disse que 
adotou um sistema parcial 
de trabalho em casa, valendo 
apenas em alguns dias da 
semana. 41% dos funcio-
nários das empresas foram 
colocados em regime de 
home office, quase todos os 
que teriam a possibilidade 
de trabalhar a distância, que 
somavam 46% do total dos 
quadros. No setor de comér-
cio e serviços, 57,5% dos 
empregados passaram para 
o teletrabalho, nas pequenas 
empresas o percentual ficou 
em 52%. - Fonte e outras 
informações: (www.centro-
europeu.com.br).
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O pretendente: AGRINALDO RAIEL DA SILVA, nascido em Marília - SP, no dia 
(14/03/1968), profissão comerciário, estado civil divorciado, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Manoel da Silva e de Alice Cardozo da 
Silva. A pretendente: ANDRÉA CRISTINA GHIDETTI, nascida em Santo André - SP, 
no dia (15/11/1976), profissão enfermeira, estado civil solteira, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Sydney Segundo Ghidetti e de Clara 
Soares Ghidetti.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO 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:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: HERMES APARECIDO DO MONTE TIENE, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (15/04/1963), estado civil solteiro, profissão 
autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ernesto Tiene 
e de Apparecida do Monte Tiene. A pretendente: LUCINEIDE JOAQUINA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em São Joaquim do Monte - PE, no dia (25/11/1968), 
estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Manoel Raimundo da Silva e de Joaquina Raimunda da Silva.

O pretendente: ROBSON MENDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Mooca - SP, no dia (16/08/1990), estado civil solteiro, profissão fiscal, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vital Mendes da Silva e de Ivonete 
Mendes da Silva. A pretendente: GABRIELA SEVERINA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia (09/06/1995), estado civil solteira, 
profissão auxiliar de atendimento, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de José Braziliano da Silva e de Severina Honorina da Silva.

O pretendente: ANDRE MARTINS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Betânia - PE, no dia (17/12/1982), estado civil solteiro, profissão motorista, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Tenório dos Santos e de 
Edsalma Martins dos Santos. A pretendente: MARGARIDA TENORIO DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, nascida em Betânia - PE, no dia (29/04/1984), estado civil solteira, 
profissão vendedora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
João Tenorio dos Santos e de Maria do Carmo da Silva Santos.

O pretendente: PAULO EDUARDO DE CAMARGO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, nasci-
do nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (18/12/1980), estado civil solteiro, profissão publicitário, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Paulo Vieira e de Doroti 
de Camargo Vieira. A pretendente: VANESSA TURELLA BERGAMASCO, de nacionalidade 
brasileira, nascida em São Paulo - SP (Registrada no Município de São Vicente - SP), no dia 
(17/09/1986), estado civil solteira, profissão publicitária, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Rinaldo Bergamasco e de Magali Machado Turella.

O pretendente: ELENALDO QUINTINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Estância - SE (Registrado no 2° Ofício do Município de Umbaúba - SE), no 
dia (10/02/1996), estado civil solteiro, profissão vigilante, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Quintino dos Santos e de Edivânia Moreira 
dos Santos. A pretendente: ARLETE SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascida em Brasília de Minas - MG (Registrada no Distrito de Nova Minda, no Município 
de Japonvar - MG), no dia (21/09/1984), estado civil solteira, profissão caixa, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Antonio Barbosa da Silva 
e de Maria de Jesus Santos da Silva.

O pretendente: PAULO VICTOR ESTEVES LISBOA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (08/05/1989), estado civil solteiro, 
profissão administrador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Ismar Aprigio Lisboa e de Lilia Esteves Santana Lisboa. A pretendente: ISABELA 
PEREZ CAMPOS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em Jacareí - SP, no 
dia (27/09/1992), estado civil solteira, profissão administradora, residente e domiciliada 
em Jacareí, SP, filha de Eliseu Dias Moreira e de Tânia Perez Campos Moreira. Obs.: 
Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do Município de Jacareí, neste Estado, 
onde será realizado o casamento.

O pretendente: MARCOS DA SILVA PIO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (11/05/1988), estado civil solteiro, profissão 
estampador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Milton 
Correia Pio e de Irani Ferreira da Silva Pio. A pretendente: ALESSANDRA RIBEI-
RO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(12/02/2000), estado civil divorciada, profissão autônoma, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Hélio Ribeiro dos Santos e de Andrea de 
Lourdes dos Santos.

O pretendente: WENDEL CARDOSO BELIZARDO, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (05/01/1991), estado civil solteiro, 
profissão operador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Alvaro Aparecido Simões Belizardo e de Eliana Almeida Cardoso Belizardo. A 
pretendente: JÉSSICA DE OLIVEIRA ASSIS, de nacionalidade brasileira, nascida em 
Caxambu - MG, no dia (03/05/1991), estado civil solteira, profissão analista, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Geroncio Dias de Assis e de 
Giovania Cristina de Oliveira.
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