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Com a nova suspensão das aulas presenciais, diante da ameaça da 
Covid-19, as crianças terão de enfrentar mais um período em casa. 
Nessas semanas, é importante que os pequenos se envolvam em tare-
fas pedagógicas para ampliar e exercitar boa parte de seu potencial, 
“gastar a energia” e continuar desenvolvendo as habilidades cognitivas, 
ou seja, todo o conjunto de informações assimiladas para que uma 
tarefa seja cumprida.   

Neste período de isolamento, como lidar 
com as crianças em casa?

A indústria de produtos para animais de estimação cresceu signifi-
cativamente nos últimos anos. Enquanto o faturamento era de R$3,3 
bilhões em 2006, em 2019, esse valor saltou para R$22,3 bilhões. 
Acompanhando esse movimento, muitos empreendedores aproveita-
ram o bom momento para abrir um negócio no setor. Basta uma volta 
pelo bairro para perceber que existem inúmeras opções para atender 
aos pets da região.  

Com concorrência em alta, pet shops 
precisam oferecer tosas diferenciadas

Enfrentar crises e superar desafios está na realidade de qualquer 
empreendedor. Em tempos de quarentena, mais do que nunca, isso 
se tornou uma rotina. Mudanças no cenário econômico, no processo 
de vendas, reuniões virtuais, enfim, uma infinidade de pequenas 
mudanças no dia a dia de uma empresa. Dito isso, a mudança mais 
relevante é a interna, relacionada aos nossos próprios hábitos e 
padrões comportamentais. Mais do que nunca, se faz necessário ter 
uma mentalidade forte e saudável. Para ilustrar isso, convido você a 
ler, com muita atenção, uma milenar história oriental.    

Como cultivar uma mentalidade vencedora?

Foto de Vicente Viana Martínez no Pexels

Negócios em Pauta

Míssil tático guiado
A Coreia do Norte revelou na sexta-feira (26) que testou um "novo 

tipo de míssil tático guiado". A notícia foi confirmada por um oficial 
norte-coreano, que foi citado pela mídia estatal. Ele afirmou que o 
lançamento foi "bem-sucedido". "O desenvolvimento deste sistema é de 
grande importância para fortalecer nosso poder militar e prender todos 
os tipos de ameaças militares existentes na península coreana", disse o 
oficial. O governo de Tóquio anunciou que os norte-coreanos testaram 
"dois mísseis não identificados" no mar do Japão. Já o presidente dos 
Estados Unidos, Joe Biden, advertiu o regime de Kim Jong-un que 
"haverá uma resposta se Pyongyang escolher uma escalada". Biden 
ainda acrescentou que "também está pronto para alguma forma de 
diplomacia, sob condição de desnuclearização" (ANSA).     Leia 
a coluna completa na página 3

Foto: ANSA

News@TI

Evento online marca lançamento do catálogo 
Campos de Altitude

@O Museu da Casa Brasileira – uma instituição da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – realizará 

uma roda de conversa virtual para o lançamento do catálogo da expo-
sição Campos de Altitude. O evento acontecerá ao vivo pelo Youtube 
do MCB no dia 07 de abril, a partir das 18h, com mediação do diretor 
técnico do Museu, Giancarlo Latorraca, e presença da fotógrafa Kitty 
Paranaguá, da curadora e pesquisadora Júlia Lima, e da pós-doutora em 
fotografia Yara Schreiber Dines. O encontro online abordará histórias 
e significados por trás da série fotográfica que registrou moradias, 
moradores e paisagens em diferentes morros cariocas e celebrará – 
também – a realização do encarte de 24 páginas com textos e imagens 
sobre a mostra que estará disponível na 5ª edição da revista ArqXP. A 
revista pode ser conferida pelo site https://arqxp.com/ ou adquirida 
na versão física, sob demanda pelo chat do Instagram @arq_xp.   
Leia a coluna  completa na página 2

Foto: divulgação MCB

A pandemia tem sido um grande 
desafio para todos, do governo à 
população. 

Entre as dificuldades que surgiram no período, 
algumas apenas se agravaram, como a de 

manter ou expandir a coleta de resíduos para 
reciclagem no país. A geração de lixo ficou mais 
evidente, enquanto a destinação correta desses 
resíduos foi prejudicada. 

Mesmo assim, a Green Eletron, gestora sem 
fins lucrativos da logística reversa de eletro-
eletrônicos e pilhas sem utilidade, conseguiu 
recolher, em 2020, cerca de 88 toneladas do 
primeiro (dessas, 26 de metais ferrosos, 5 de 
não-ferrosos e 21 de plástico) e 83 toneladas 
do segundo, evitando que acabassem em locais 
inadequados e gerassem impacto negativo no 
meio ambiente. 

Por meio da reciclagem do plástico contido 
no material descartado, 37,5 toneladas de CO2 
equivalente e 263,9 mil Kwh de energia deixaram 
de ser emitidos e consumidos, respectivamente. 
O ano passado começou bem, com a expectativa 
do início da preparação para o Acordo Setorial 
de Logística Reversa de Eletroeletrônicos e as 
ações da gestora para incentivar a reciclagem 
e conscientizar empresas e pessoas. O primeiro 
bimestre praticamente dobrou a massa coletada no 
mesmo período de 2019, de 10,2 para 20 toneladas. 

Nos meses seguintes, com o fechamento de 
lojas do varejo por conta do distanciamento 
social necessário para diminuir a contaminação 
pelo Covid-19, os Pontos de Entrega Voluntária 
(PEVs) não puderam receber os aparelhos. Os 
eventos de coleta também foram inviabilizados 
por conta do cenário. Por isso, a quantidade cole-
tada em todo o ano foi inferior àquela do mesmo 
período de 2019, que chegou a 349 toneladas. 

"O resultado total do ano superou as expec-
tativas, considerando o isolamento social e os 
cuidados necessários que acometeram três 
trimestres de 2020 e que ainda continuam. Con-
seguimos impedir que uma quantidade conside-
rável de resíduos eletrônicos fosse descartada 
em aterros sanitários ou no meio ambiente", 
explica Ademir Brescansin, gerente executivo 
da Green Eletron. Incentivo e conscientização 
foram - e continuam sendo - fundamentais 

Mais de 170 toneladas de eletrônicos e 
pilhas enviadas para reciclagem 

Em outubro de 2020, a Green Eletron lançou 
o movimento 'Eletrônico Não É Lixo' , uma 
campanha de conscientização da população 
sobre o descarte correto de eletroeletrônicos. 
As ações aconteceram em diversos formatos, 
com campanhas de coleta, movimentações nas 
redes sociais - com a participação, inclusive, de 
influenciadores de médio e grande porte - e um 
e-book didático sobre o assunto. Em 2021, a 
expectativa é de outras ações de mobilização. 

No segundo semestre, as campanhas per-
mitiram a coleta de quase 13 toneladas de 
resíduos eletroeletrônicos. Um bom exemplo 
foi a instalação temporária de coletores em 
seis estações do Metrô de São Paulo, com um 
total de 1,6 tonelada recebida. Outro destaque 
foi o drive-thru sustentável em Santo André, 
que possibilitou o descarte de equipamentos e 
pilhas sem que as pessoas precisassem sair do 
carro, atendendo todas as regras de distancia-
mento social. Nos dois dias de evento, foram 
recolhidas 8 toneladas de eletroeletrônicos e 
165 kg de pilhas. 

Além disso, a gestora fechou o ano com 
82 associados (um salto de 64% comparado 
ao ano anterior), 26 parceiros no varejo e a 
implementação de 372 novos PEVs no país, 
totalizando 600 coletores. Os PEVs da Green 
Eletron chegaram a 11 novos estados em 
2020 e já estão presentes em 13 no total (São 
Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina). 

Segundo Brescansin, a combinação de esfor-
ços fez com que a média de resíduos recolhidos 
por mês no segundo semestre fosse 42,5% 
maior que a do primeiro. Os equipamentos 
mais frequentes descartados nos PEVs foram: 
1. cabos e acessórios; 2. aparelhos de áudio e 
vídeo (dvds, telefone, caixas de som, outros); 
e 3. celulares. O ano também foi positivo para 
o programa Green Recicla Pilha, com forte 
expansão do número de coletores: mais que 
triplicou, passando de 2 mil para mais de 6 mil. 

"Isso nos ajuda a chegar em diversos locais, 
atendendo uma população cada vez maior. Em 
2020, o programa coletou cerca de 83 toneladas 
de pilhas usadas. Embora tenha havido uma 
queda nos números (em 2019 foram coletadas 
183 toneladas), devido à pandemia do novo 
Coronavírus, o resultado ainda surpreende, 
pois corresponde a quase 5 milhões de unida-
des recolhidas que não acabaram em aterros", 
completa o gerente. 

"Em meio a tantas incertezas, o balanço foi 
positivo, o que traz a sensação de dever cum-
prido", completa. O gerente conta, ainda, que 
a expectativa da Green Eletron é recolher 600 
toneladas de eletroeletrônicos neste ano, o que 
representa 1% do equivalente em peso do que 
foi colocado no mercado em 2018 pelas associa-
das da organização. Essa meta foi definida pelo 
Acordo Setorial firmado em outubro de 2019 
com entidades de todo o setor e o Ministério do 
Meio Ambiente e vai crescer progressivamente 
até 17% em 2025. - Fonte e outras informações: 
(www.greeneletron.org.br).
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TRANsPARêNCIA E AusTERIDADE - O QuE 
PODEMOs APRENDER COM A suéCIA? 

    Leia na página 6

BOM EXEMPLO 

Voos suspensos
O governo da Argentina suspendeu 

todos os voos com o Brasil, Chile e México 
para tentar conter a disseminação de no-
vas variantes do Coronavírus Sars-CoV-2 
no país. A medida não tem prazo para 
acabar e se soma aos vetos de pessoas 
vindas do Reino Unido e Irlanda. Além 
disso, todos os que chegarem ao país de 
países autorizados precisarão fazer um 
teste RT-PCR ao desembarcar e outro 
sete dias depois - além de só poder em-
barcar apresentando um exame negativo. 
Também será exigido um período de 
quarentena obrigatória (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/transparencia-e-austeridade-o-que-podemos-aprender-com-a-suecia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-27-a-29-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-27-a-29-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-27-a-29-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/a-segunda-onda/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/neste-periodo-de-isolamento-como-lidar-com-as-criancas-em-casa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/com-concorrencia-em-alta-pet-shops-precisam-oferecer-tosas-diferenciadas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-cultivar-uma-mentalidade-vencedora/
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Coluna do Heródoto

O povo está 
assustado. Ainda 
assim chega à 
conclusão que o pior 
já passou e pode 
voltar a ter vida em 
sociedade. 

A pandemia mais grave 
da história dura dois 
anos e com mais de 

meio bilhão de pessoas 
infectadas e 55 milhões de 
mortes. A população acre-
dita que, depois da primeira 
onda, é possível voltar à vida 
normal . 

Ela tolerou tão mal as 
medidas de quarentena e 
distanciamento e quando 
ocorreu a liberação da 
primeira onda a população 
começou a comemorar 
nas ruas abandonando as 
medidas de erradicação da 
doença. 

Nas semanas seguintes a 
pandemia voltou com mui-
to mais mortes. Ninguém 
podia imaginar, leigos ou 
cientistas que a maioria das 
mortes ocorreria durante 
a segunda onda. Tem-se a 
impressão que as autorida-
des estão perdidas diante 
do progresso da pandemia. 

Ninguém podia imaginar 
que a pandemia pudesse se 
espalhar tão rapidamente 
também pelo Brasil. A do-
ença vinda do exterior e em 
pouco tempo está em todo 
lugar. Há até quem acredite 
que ela é um castigo divi-
no. O fato é que prefeitos, 
governadores e população 
em geral esperam por uma 
ação do governo federal que 
ninguém sabe qual é. 

Nem mesmo o presidente. 
As notícias que chegam do 
mundo não são nada ani-
madoras. A Europa, Ásia 
e América do Norte são as 
mais afetadas e em pouco 
tempo as mortes se contam 
aos milhões. Sanitaristas e 
epidemiologistas se arris-
cam a divulgar formas de 
proteção, para, pelo menos, 
atenuar a contaminação da 
doença. 

O fluxo de passageiros 
internacionais diminui, mas 
não estanca. Com isso não se 
sabe se novas ondas podem 
se espalhar pelo mundo. A 
população se orienta pelas 
publicações da mídia. As 
pessoas idosas doentes de-
vem ser as primeiras a serem 
cuidadas. O passo decisivo 
é evitar aglomerações, prin-

cipalmente à noite, quando 
a população das cidades se 
juntam em bares e cafés. 
Não fazer visitas para não 
levar o vírus para a casa de 
outras pessoas. 

Evitar fadiga e todo esfor-
ço físico ajuda a enfrentar 
melhor o vírus. É preciso 
manter a higiene do nariz e 
da garganta com inalações 
de vaselina mentolada, 
gargarejo com água iodada 
e ácido cítrico, infusões de 
tanino ou folhas da goiabei-
ras. As reportagens reco-
mendam ainda tomar como 
preventivo, internamente, 
qualquer sal de tanino em 
doses de 20 a 25 gramas 
por dia, e de preferencia 
durante as refeições.

O doente, diz a mídia, ao 
invés de procurar os hos-
pitais, deve, aos primeiros 
sintomas, ir para a cama. 
O repouso auxilia a cura 
e afasta as complicações e 
contágio. Receber visitas 
nem pensar. O povo está as-
sustado com as reportagens 
sensacionalistas e imagens 
sobre o aumento do número 
de mortos. Ninguém resiste 
a foto de pilhas de corpos 
aguardando transporte para 
cemitérios e crematórios. 
Não bastou o flagelo da 
guerra, agora é o da peste. 

Uma reedição dos cava-
leiros do apocalipse. Os 
aliados ainda debatem na 
Conferência de Versalhes, 
na França, que tipo de 
punição vão aplicar à Ale-
manha, derrotada na pri-
meira guerra mundial. Nem 
mesmo os chefes de estado 
escapam do se acostumou a 
chamar de gripe espanhola. 
O presidente americano, 
Woodrow Wilson, pega a 
gripe em Paris. 

A mídia divide o espaço do 
noticiário entre a pandemia 
e os arranjos para uma paz 
que impedisse uma nova 
guerra terrível no mundo. 
Mas os pessimistas de plan-
tão não acreditam nem na 
paz nem que o mundo estará 
livre de outras pandemias 
no futuro. São execrados 
pelos vencedores do con-
flito. 

Estes acreditam que o 
nascimento da Liga das 
Nações, uma sociedade 
internacional de países, vai 
consertar o que a humani-
dade fez de errado no início 
do século 20.

(*) - Professor e jornalista, realiza 
palestras e mídia training 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)
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Novidades do PlantUP

@PlantUP, plataforma gratuita de informações agrícolas desenvolvida 
pelo Grupo ATTO, apresenta novidades que ampliam as possibi-

lidades de análise do agricultor para uma melhor tomada de decisões 
sobre a produção de soja, milho e algodão. A plataforma, que pode ser 
acessada pelo site meuplantup.com ou pelo aplicativo Android e iOS, 
já conta com 10,6 milhões de hectares para análise e mais de 1.600 
agricultores cadastrados de mais de 320 municípios do Brasil. A parte 
dos sistemas de produção e a relação sinérgica entre as culturas são 
assuntos que cada vez mais estão presentes na vida dos agricultores, e 
a maioria já sabe que as escolhas de quais culturas plantar na segunda 
safra ou até em rotação podem afetar muito o resultado da cultura 
principal. Pensando nessa decisão foi incluído um novo campo chamado 
“cultura antecessora”. Agora, já é possível cadastrar a cultura antecessora 
plantada naquele talhão e, com isso, o agricultor passa a ter a opção 
de comparar a produtividade da sua cultura principal sobre diversas 
palhadas ou outras culturas que foram utilizadas.

MEC lança Programa Nacional de Certificado 
Digital da Rede de Educação Federal

@O Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Rede Nacional 
de Ensino e Pesquisa (RNP), lançou, na última quarta-feira (24), o 

ICPEdu - Programa Nacional de Certificado Digital da Rede de Educação 
Federal. O serviço viabiliza a emissão ilimitada de certificados digitais 
pessoais para alunos, professores e funcionários para utilização em 
processos e sistemas acadêmicos. Certificados digitais são documentos 
eletrônicos que servem como uma identidade virtual, utilizados para 
validar a identificação de usuários em diversos procedimentos digitais, 
o que exige uma infraestrutura de chaves públicas ou “ICP”. No caso do 
ICPEdu, diversas instituições colaboraram para o desenvolvimento dos 
sistemas sob a coordenação da RNP, como a UFSC, Unicamp e UFMG, por 
exemplo. A Kryptus, empresa brasileira especializada em criptografia, é 
responsável pelo fornecimento dos módulos de hardware criptográficos 
(HSM, na sigla em inglês) (https://www.gov.br/mec/pt-br/icp-edu.).

China: condições de trabalho das 
mulheres frustram políticas demográficas
A política do filho único foi implantada pelo governo chinês no final da década de 1970 com o objetivo de reduzir o 
crescimento populacional e, desse modo, facilitar o acesso da população a sistemas de saúde e educação de qualidade; 
casais que tinham mais de um filho eram multados e podiam sofrer outras penalidades. 

60% de seus funcionários eram mulhe-
res. Jack Ma, palestrante frequente em 
fóruns de liderança feminina, prometeu 
em 2019 que as mulheres em breve 
deveriam representar mais de 33% da 
equipe do Alibaba.

No caso do Brasil, o IBGE nos traz 
a informação de que as mulheres são 
mais instruídas, porém ocupam apenas 
37,4% dos cargos gerenciais no país. 
Diz também que a desigualdade é ainda 
mais elevada no grupo dos 20% dos 
trabalhadores com os maiores salários, 
em que as mulheres são apenas 22,3% 
e recebem cerca de 77% dos salários 
pagos aos homens.

No caso específico da área de tec-
nologia da informação no Brasil, onde 
apenas 20% dos profissionais são mu-
lheres, o aumento da presença feminina 
certamente contribuiria para minorar 
os problemas gerados pela carência de 
pessoal na área. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Segundo Ding, esforços devem ser 
direcionados para melhorar a assistên-
cia às mulheres grávidas, aumentar a 
licença-maternidade, melhorar a assis-
tência médica infantil e as creches etc.

Ding defendeu ainda a licença pater-
nidade, já introduzida pela maioria das 
províncias chinesas, mas com carac-
terísticas diferentes: em Guangdong, 
onde ficam as sedes da NetEase e da 
Tencent, os pais têm direito a até 15 dias 
de licença paternidade paga. Xangai, 
por outro lado, concede apenas 10 dias. 
Quanto às mães, a licença maternidade 
está ao redor de cem dias – no Brasil, 
são 120. 

Ao se discutir esse tema, podem ser 
consideradas algumas informações 
sobre a situação das mulheres nas 
empresas de tecnologia chinesas: em 
2019, 35% dos 20.000 funcionários da 
NetEase eram mulheres, assim como 
25% de sua alta administração. A 
agência de viagens online Ctrip, que se 
orgulha de oferecer benefícios para as 
funcionárias, disse em 2018 que mais de 

Vivaldo José Breternitz (*)

Em outubro de 2013 o governo 
chinês aboliu a lei após perceber 
problemas gerados pelo enve-

lhecimento da população, passando 
a permitir até dois filhos por casal. 
Essa abolição não fez com que fossem 
atingidas as metas populacionais pla-
nejadas, sendo que em 2019 a taxa de 
natalidade na China foi a menor das 
últimas sete décadas, o que se atribui 
a mudanças no estilo de vida, custo de 
vida elevado e uma cultura de trabalho 
exigente – a população chinesa vem 
crescendo 0,32% ao ano; no Brasil, esse 
número é 0,67%.

Ding Lei, fundador e CEO da NetEase, 
a segunda maior empresa de jogos da 
China e que também opera um popular 
serviço de streaming de música propõe, 
como forma de   remediar a situação, 
dar melhores condições às mães. 

Ding fez a proposta na sessão anual 
conjunta do parlamento da China e 
da Conferência Consultiva Política do 
Povo Chinês (CCPPC). Ding é membro 
da CCPPC, que inclui outros expoentes 
da área de tecnologia, como Pony Ma 
da Tencent, Lei Jun da Xiaomi e Robin 
Li do Baidu. 
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O setor de varejo online vem cres-
cendo rapidamente e, por isso, se 
transformando em velocidade simi-
lar. As novas tecnologias têm dado 
estofo a esse avanço, e ferramentas 
somam funcionalidades que permitem 
a expansão de muitas empresas nas 
vendas digitais. Junto a isso, novos 
lojistas podem explorar uma ampla 
variedade de produtos, capilaridade 
de vendas, controle de processos e 
escala de resultados, possibilitados 
por esse incremento digital.

Uma das respostas do mercado 
de tecnologia a essas demandas foi 
o surgimento da ferramenta seller 
center, elaborada pela Conecta 
Lá. A solução busca trazer gestão 
e integração de marketplaces a 
um determinado gestor que busca 
ampliar seu canal de vendas. Com 
a expansão desse canal, a empresa 

Tecnologia faz varejo online avançar e ganhar 
nova dimensão

mento de 56% no setor. De acordo 
com estudo realizado pela Enext, o 
setor de marketplaces também deve 
crescer 550% em publicidade nos pró-
ximos 2 anos, outro indicativo de que 
os marketplaces estão em ebulição. 
Segundo Schumacher, ferramentas 
como o seller center permitirão que 
esse crescimento seja ainda mais 
acentuado.

“O avanço tecnológico permite cada 
vez maior tração no varejo online e 
permite que empresas varejistas pos-
sam escalar de diversas maneiras. É 
um pilar importante, pois o espaço que 
ocupamos para crescermos as vendas 
é um ambiente cheio de complexi-
dades e possível de ser aprimorado. 
Nós queremos melhorar e levar ao 
próximo nível todo o setor”, afirma 
Cecília Bonelli, sócio-fundadora da 
Conecta Lá.

pode disponibilizar seus produtos e 
o de outros vendedores, mantendo 
o controle e qualidade da operação, 
viabilizando uma visão estratégica e 
operacional mais completa.

“No universo das vendas online, 
ainda há muito a ser explorado. Nosso 
seller center é um dos primeiros a ser 
desenvolvido no Brasil, e tem como 
objetivo levar o setor a um outro nível, 
possibilitando novas grandes empresas 
a ampliar seus canais de vendas trazen-
do outros lojistas para seu espaço, via 
marketplace. É um avanço que benefi-
cia todas as partes”, explica Fernando 
Schumacher, CEO da Conecta Lá.

O setor de marketplaces teve cresci-
mento de R$30 bilhões no faturamento 
durante o primeiro semestre de 2020, 
dado condicionado pela pandemia e o 
aumento nas vendas online – cresci-

Como Centro de Treinamento Autorizado de alguns dos maiores 
fabricantes globais para TI em rede, a SYNNEX Westcon, unidade de 
negócios da SYNNEX Westcon-Comstor especializada nas áreas de 
segurança e convergência, oferece em abril os seguintes cursos: Check 
Point, F5, Forescout, Fortinet, Palo Alto Networks, Veeam e VMware.

VMware vSphere - Install Configure and Manage v7.X
Certificação: VMware Certified Professional – 
Data Center Virtualization (VCP-DCV)
Data: 05 a 09/04/2021
Local: Treinamento online em tempo real.
Horário: 09:00 – 18:00
Público-alvo: Administradores e Engenheiros de sistema.
Preço: Consulte-nos e confira os preços especiais para canais 
de revendas
Tel.: +55 11 5186-4300
Inscrições: treinamento.br@westconcomstor-la.com
Website: http://br.westcon.com/content/academy

Curso SYNNEX Westcon em 
abril de 2021
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D - Informações Vazadas
Dentre os todos os vazamentos nos primeiros meses do ano, 40 milhões 
desses dados foram de empresas, isto é, CNPJs. Pensando nisso, a 
Axur, empresa líder em monitoramento de riscos digitais, lançou o 
(https://dadosexpostos.com.br/), site gratuito, simples e totalmente 
confiável, para consulta sobre os dados vazados de empresas. Apenas 
com o número do CNPJ, é possível consultar quais dos dados foram 
expostos e o que fazer em cada caso. Foi desenvolvido por uma 
equipe de mais de vinte especialistas em segurança digital da Axur 
dentro das mais rigorosas regras de compliance, a fim de preservar 
as empresas vítimas e evitar que elas caiam em novas fraudes ao 
tentar saber se tiveram seus dados vazados. Outras informações: 
(https://axur.com/pt/).

E - Acelerando o Crescimento
A Sencinet, empresa integradora de telecomunicações e serviços 
em nuvem que oferece redes gerenciadas em toda a América Latina, 
está contratando profissionais para a área de vendas até o final de 
abril. Ao todo, são 60 vagas, sendo 25 no Brasil, 16 na Colômbia, 
13 no México e 6 na Argentina, onde a empresa busca um diretor 
de vendas. As oportunidades abrangem cargos como diretores co-
merciais, gerentes de vendas, gerentes de contas, engenheiros de 
vendas, gerentes de produtos, profissionais de desenvolvimento de 
vendas além de pessoal de administração de vendas. É necessário 
formação e ou experiência na área. Inscrições e mais informações: 
(https://sencinet.com/).

F - Salvando Restaurantes
A Band estreia a terceira temporada do programa Pesadelo na Co-
zinha na próxima terça-feira (30), às 22h45. Ao todo, serão quatro 
episódios inéditos que foram gravados no início de 2020, antes da 
pandemia. A atração mostra Erick Jacquin fazendo de tudo para 
salvar restaurantes que estão à beira do colapso. Durante a atração, 
o chef aponta as falhas, sugere possíveis soluções para que os em-
preendimentos voltem a dar lucro e, muitas vezes, acaba entrando 
em conflito com donos e funcionários que se mostram resistentes às 
mudanças. “É muito difícil resolver tudo sozinho, sem ninguém para 
abrir nossos olhos. Muitas vezes, não queremos enxergar os erros, por 
isso é importante saber o momento de parar, sentar e assumir que 
é hora de tomar uma atitude”, diz o francês. Saiba mais em (www.
band.com.br/pesadelonacozinha). 

A - Produção da Mizuno
A Vulcabras, maior gestora de marcas de artigos esportivos do país, 
anuncia o início da produção de Mizuno no Brasil, marca japonesa de 
calçados de alta performance, que tem um portfólio de produtos pen-
sados no detalhe para todos os perfis de atleta, com grande destaque 
para a corrida. O tempo recorde das adaptações e aprovações da matriz 
do Japão mostram o nível elevado da indústria calçadista brasileira e a 
sofisticação tecnológica da empresa. Toda a operação está sendo realizada 
na fábrica da Vulcabras de Horizonte/CE, que conta com um moderno 
parque fabril, onde a empresa iniciou a produção dos modelos Jet 4, 
EZ Flex 2, Invictus, Frontier 12, Mirai 3, Dynasty 3 e Titan. Até o fim 
deste ano, irá produzir 34 modelos da Mizuno no país. Mais informações: 
(www.mizuno.com.br). 

B - Segmento Multifamily
A Conti Organization obteve a 11ª colocação no ranking anual das cem 
empresas privadas que mais crescem na região metropolitana de Dallas-
Fort Worth, no Texas. Fundada em 2008 pelo empresário brasileiro 
Carlos Vaz, CEO da companhia, a Conti atua no mercado imobiliário 
americano. As empresas listadas atuam em diferentes setores da eco-
nomia e são classificadas com base no crescimento percentual médio e 
em faturamento bruto dos últimos três anos. Especializada no segmento 
multifamily - pouco conhecido no Brasil, mas tradicional no mercado 
imobiliário americano -, a Conti adquire e administra conjuntos residen-
ciais em que as unidades são oferecidas exclusivamente para aluguel, 
criando fundos de investimentos que bancam as aquisições. Saiba mais: 
(https://contiorg.com/).

C - Safra do Cambuci
Cerca de 200 produtores de Cambuci e outras espécies nativas da 
Mata Atlântica estão conectados ao Instituto AUÁ. São produtores 
de várias cidades do Estado, que integram o Bioma Mata Atlântica, 
como: Iporanga, Apiaí; São Miguel Arcanjo e Piedade; Juquitiba e São 
Lourenço da Serra; Embu-Guaçu; Parelheiros; Salesópolis, Paraibuna; 
Natividade da Serra; São Luiz do Paraitinga e Lagoinha e Pindamo-
nhagaba. Juntos, esses produtores têm capacidade produtiva de 
aproximadamente 200 toneladas de Cambuci. Na gastronomia, pode 
ser utilizado tanto na culinária doce como na salgada, em preparações 
como: sucos, cremes, sorvetes, pratos como ceviche, molhos para 
carnes, aves, drinks, marinados de suínos, peixes, entre outras pre-
parações culinárias. Outras informações: (http://institutoaua.org.br/).

G - Público Adulto
Os planos de assinatura estão mudando o hábito de consumo dos brasilei-
ros. Se antes eram as bebidas, maquiagens, cafés e até carros no topo da 
lista dos itens de desejo, hoje, ter acesso à uma foto ou vídeo exclusivo de 
uma atriz pornô se tornou artigo de luxo entre os brasileiros. Desde que o 
inocente “manda nudes” virou moda entre os mais ousados usuários das 
redes sociais, ter rentabilidade tirando a roupa e enviando para pessoas 
dispostas a pagar pelo clique virou opção de trabalho para pelo menos 5 
mil brasileiros. Os números são do site OnlyFans, que surgiu na Inglaterra 
em 2016, mas ganhou o mundo no ano passado, no boom da quarentena. 

H - Novas Parcerias
A AnnA - plataforma conversacional desenvolvida para construção de so-
luções de TI - está buscando novos parceiros para aumentar a capilaridade 
da ferramenta em todo o país. Criada pela W5 Solutions, é uma plataforma 
de automação de serviços digitais integrada à aplicativos conversacionais, 
como WhatsApp, Telegram e Messenger. Com o Programa Canais de Venda, 
a ferramenta busca encontrar empresas que desenvolvam e/ou vendam 
soluções de TI e queiram expandir seus negócios, agregando a AnnA ao 
seu portfólio. A ferramenta ainda possui uma política comercial flexível, 
podendo ser vendida para qualquer tipo de empresa e em qualquer região 
do Brasil. Além disso, as empresas parceiras passam a ter uma fonte de 
renda recorrentete. Mais informações: (http://anna.center/). 

I - Design & Comunicação 
A École Intuit Lab, escola de origem francesa, lança no Brasil o curso de 
atualização Design & Comunicação - Atualização Profissional da École Intuit 
Lab, cujo diferencial são conteúdos e experiências construídos com uma visão 
holística e multicultural. A formação traz ao profissional brasileiro uma visão 
de mercado construída ao longo de 20 anos de existência da instituição com 
campus na França (Paris e Aix-en-Provence) e na Índia (Mumbai e Calcutá) 
e uma rede de parcerias com 18 universidades e cerca de mil empresas e 
agências na Europa, Ásia, América do Norte e América Latina. Outros dife-
renciais foram pensados para adequar esta edição às limitações impostas pela 
pandemia, tanto de deslocamento quanto financeiras. O programa está em: 
(https://ecole-intuit-lab.com.br/program/atual-prof-design-e-comunicacao/). 
Inscrições: (https://processoseletivo.ecole-intuit-lab.com.br/).

J - Mercado Financeiro
O TradeMap, maior hub do mercado financeiro brasileiro, e a Pearson, 
maior empresa de aprendizagem do mundo, estão juntos para demo-
cratizar o conhecimento do mercado financeiro e formar cada vez mais 
novos investidores. A parceria, que terá como foco a criação de conteúdos 
especializados para desmistificar o universo de informações do mercado 
de investimento, estreia no dia 18 de março, com o lançamento do curso 
Investindo na Prática. O conteúdo foi pensado para todos os públicos, 
principalmente para quem está iniciando no mundo dos investimentos e 
deseja se fundamentar com conteúdo direto e objetivo. Está disponível 
gratuitamente no no link (https://pearsonnext.com.br/trademap/trade-
map/investindo-na-pratica). As aulas ficarão disponíveis por três meses.

Togados 
e guilhotinados 

Em junho de 2013, 
milhões de brasileiros 
foram às ruas em luta 
contra todo o sistema 
político

Era um dos grandes 
gritos entoados pe-
las gargantas de um 

povo que se virou contra 
seu poder representativo. 
Diferentemente de junho de 
1789, quando os franceses do 
Terceiro Estado criaram uma 
Assembleia Nacional, nenhu-
ma instituição foi erguida 
na tentativa de transformar 
a democracia brasileira. O 
Brasil não tem sua Revolução. 
No entanto, em comum, o 
sentimento de rebeldia e re-
volta desnudou tanto o poder 
do Rei Sol, quanto o partido 
da estrela. 

Assim como na França, a 
liderança nacional não caiu 
de imediato. Se a Bastilha 
inaugurou uma Revolução, a 
Avenida Paulista revelou uma 
generalizada insatisfação. 

Nos dois casos, diversos 
foram os debates do poder 
central em reformar as ins-
tituições e procurar acalmar 
os ânimos dos revoltosos. 
Tentativas em vão. Em 1793, 
Luis XVI foi executado. Em 
2016, Dilma Rousseff sofreu 
o segundo impeachment da 
Nova República. 

No seio dessas duas revol-
tas, lideranças do meio jurídi-
co ascenderam como grande 
esperança na construção de 
um novo homem, uma nova 
política, um novo mundo. 

Miximilien de Robespierre 
e Sérgio Fernando Moro, 
ambos formados em Direito, 
lideraram dois importantes 
processos na luta contra a 
corrupção em seus países.

Eleito deputado pelo Ter-
ceiro Estado, em 1789, 
Robespierre logo ganhou 
grande espaço na política 
revolucionária francesa, sen-
do responsável por organizar 
diversas sentenças contra 
membros do Antigo Regime. 

Sergio Moro, valendo-se 
da fragilidade do sistema 
político brasileiro, autori-
zou o início da maior luta 
anticorrupção da história da 
República brasileira. Literal 
e metaforicamente, cabeças 
rolaram. O sentimento de es-

perança alastrou-se por toda 
a França e por todo o Brasil. 
Proporcionalmente, estamos 
falando das duas maiores ma-
nifestações sociais da história 
desses dois países. 

Na liderança desses dois 
processos, uma visão de liber-
dade acabaria sendo eclipsa-
da por uma desilusão com a 
verdade. Após sentenciar e 
executar diversos oponentes, 
Robespierre juntou-se aos 
seus inimigos no panteão da 
guilhotina. Alçado ao posto 
de incorruptível, o revolu-
cionário francês acreditou 
ser possível endeusar sua 
liderança secular. 

Transformado pelos brasi-
leiros em liderança de maior 
prestígio nacional, Sérgio 
Moro também acreditou ser 
possível transformar a toga 
em manto sagrado. Sua es-
colha como superministro da 
Justiça do governo Boslona-
ro, no entanto, acabaria com 
um pronunciamento bombás-
tico pela manhã, e já superado 
no período da tarde. Seu fim 
político acabaria essa semana 
com a sentença de suspeição 
de seus julgamentos contra o 
ex-presidente Lula. 

Diante de tamanhas as-
censões, prestígios e breves 
decadências, uma nova-velha 
lição nos roga a História: 
independentemente da re-
volução ou revolta, a solução 
de nossos problemas não virá 
dos tribunais. Togados são 
concursados, não eleitos. 

Ademais, cientes de que o 
bonapartismo também não 
costuma nos levar a um cami-
nho iluminado, registramos a 
prudência e o pragmatismo 
do pensador Edmund Burke 
ao analisar o processo revo-
lucionário francês no calor do 
momento: “Quando homens 
de posição sacrificam todas 
as ideias de dignidade a uma 
ambição sem um objetivo 
nítido e trabalham com ins-
trumentos inferiores para fins 
baixos, toda a composição 
torna-se baixa e vil”. 

A Lava-Jato foi guilhoti-
nada. 

(*) - É doutor em História, 
professor de História do Colégio 

Presbiteriano Mackenzie Brasília. 
Membro do Grupo de Estudos e 
Pesquisas Psicossociais sobre 

o Desenvolvimento Humano e 
Intelectuais e Política nas Américas 

(Unesp/Franca).

Victor Missiato (*)

Programa de 
redução de jornada 
e salário será 
renovado

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou que o governo 
vai reeditar o programa que 
permite a redução de jorna-
das e salários ou suspensão 
do contrato de trabalho. O 
Benefício Emergencial para 
Preservação do Emprego e 
da Renda (BEm), como foi 
batizado o programa, vigo-
rou até o final do ano passado 
e, segundo o governo, ajudou 
a preservar cerca de 10,2 
milhões de empregos e mais 
de 1,5 milhão de empresas.

Bolsonaro também afir-
mou que o Pronampe deverá 
atender o setor de bares e 
restaurantes, um dos que 
mais têm sido afetados pela 
crise. O Pronampe foi criado 
em maio do ano passado para 
auxiliar financeiramente os 
pequenos negócios e, ao 
mesmo tempo, manter em-
pregos durante a pandemia 
da Covid-19. As duas medi-
das se somam à retomada 
do Auxílio Emergencial 
que dessa vez deve atender 
cerca de 45,6 milhões de 
famílias ao custo de R$ 43 
bilhões (ABr).

Desde 2008 que o faturamento do varejo com a Páscoa não é tão 
pequeno como esse que a gente está esperando.

A data deve movimentar 
no varejo do país R$ 
1,62 bilhão. “Se con-

firmada essa expectativa, vai 
ser o menor faturamento em 
13 anos. Desde 2008 que o 
faturamento do varejo com 
a Páscoa não é tão pequeno 
como esse que a gente está 
esperando”, disse o econo-
mista senior da CNC, Fabio 
Bentes. 

As estatísticas mostram 
que o movimento de vendas 
da Páscoa é crescente ano a 
ano até 2019, com pequenas 
oscilações, e despenca em 
2020. O faturamento caiu 
de R$ 2,33 bilhões, em 2019, 
para R$ 1,66 bilhão, no ano 
seguinte. A variação do 
dólar, que subiu 23% entre 
a Páscoa de 2020 e a deste 
ano, explica a expectativa 
negativa para o período, 
que é considerado a sexta 

A medida objetiva garantir a segurança dosd funcionários 
como parte do esforço de reduzir o impacto da pandemia.

As montadoras Nissan e 
Toyota anunciaram a sus-
pensão de suas atividades 
no Brasil por causa do 
agravamento da transmis-
são da Covid-19. Segundo 
o Ministério da Saúde, o 
país tem mais de 300 mil 
vítimas da doença confir-
madas. A Mercedes-Benz 
e a Volkswagen já haviam 
anunciado paralisação das 
atividades. 

Em nota, a Nissan infor-
mou que decidiu adotar fé-
rias coletivas no Complexo 
Industrial de Resende, no 
Rio de Janeiro, no período 
de 26 de março a 9 de abril, 
retomando a produção no 
dia 12. Segundo a empresa, 
a medida tem como objetivo 
“garantir a segurança de 
seus funcionários como 
parte do esforço de reduzir 
o impacto da pandemia, 
adaptar a empresa ao ce-
nário atual dos desafios 
enfrentados pelo setor 
automotivo e garantir a 
continuidade do negócio”. 

A Toyota informou que, 
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Páscoa deve ter retração das 
vendas no varejo, diz CNC

A expectativa da Confederação Nacional do Comércio (CNC) para a Páscoa é de queda nas vendas de 2,2%, 
em comparação à mesma data do ano passado, que foi considerada muito ruim, com retração de 28,7%

mais para itens não essen-
ciais como esses”.

Com isso, a importação de 
chocolates, por exemplo, 
somou 3 mil toneladas em 
2021, a menor quantidade 
desde 2013. 

O mesmo aconteceu com 
o bacalhau, cuja importação 
totalizou 2,2 mil toneladas, 
menor patamar desde 2009, 
segundo a CNC. O economis-
ta comentou que “o varejo 
não apostou na Páscoa deste 
ano porque percebia que a 
situação da economia e as 
conjunções de consumo não 
iam bem. Isso explica a opção 
por não importar, em vez de 
promover reajuste de preços 
muito acima da média”. A 
previsão da CNC para o 
carro-chefe da Páscoa, que 
são os chocolates, é de alta 
no preço de 7%, de modo 
geral (ABr).

data comemorativa mais 
importante para o comércio 
varejista, depois do Natal, 
Dia das Mães, Dia dos País, 
Dia das Crianças e Black 
Friday.

“O dólar ficou 23% mais 
caro”. E como a Páscoa en-
volve produtos importados 
ou insumos importados, 

significa que ou o varejo 
importava esses produtos e 
aumentava o preço, ou não 
importava, argumentou Fa-
bio Bentes. “E a opção que 
o varejo fez foi reduzir as 
importações este ano, por-
que o consumidor brasileiro 
não aguenta um aumento 
expressivo de preços, ainda 

Com agravamento da pandemia, 
Nissan e Toyota suspendem atividades

a partir desta segunda-feira 
(29), as quatro fábricas loca-
lizadas em São Bernardo do 
Campo, Indaiatuba, Sorocaba 
e Porto Feliz, todas em São 
Paulo, irão parar por até dez 
dias corridos. “A medida tem 
como objetivo contribuir com 
a redução da circulação de 
pessoas no momento mais 
crítico da pandemia no país, 
além de atender a antecipação 
de feriados por parte de au-
toridades em algumas dessas 
regiões”, informou em nota. 

As atividades, portanto, 
serão retomadas no dia 6 
de abril em Indaiatuba e no 
dia 5 nas demais. A Toyota 
tem 5,6 mil trabalhadores 
no Brasil. A média móvel 
de mortes no Brasil atingiu 
o maior patamar desde o 
início da pandemia, com 
mais de 15,5 mil registros 
na semana epidemiológica 
iniciada em 14 de março, 
segundo dados do Conselho 
Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) (ABr).



Como o atendimento 
presencial pode fazer 

a diferença

Como consumidores, 
sabemos a 
importância e o 
valor que damos 
para uma empresa 
que oferece um bom 
atendimento

Ter uma experiên-
cia positiva muda o 
nosso pensamento 

sobre aquela determinada 
marca. Além disso, um ser-
viço personalizado é o que 
diferencia o seu negócio da 
concorrência e mantém os 
clientes fiéis e felizes. Seu 
empreendimento pode ser-
vir vários tipos de pessoas, 
mas todas elas, apesar de 
diferentes, possuem um de-
sejo em comum: se sentirem 
especiais. 

Atender de forma cus-
tomizada é adaptar a lin-
guagem, o tratamento e as 
ações da sua organização 
para entregar as melhores 
soluções para os clientes. 
Quando alguém entra em 
contato com a sua empresa, 
esse primeiro diálogo tem 
que ser excepcional para ga-
rantir a fidelidade. Sempre 
escute o que o consumidor 
tem a dizer, mas mais que 
isso: se atente aos detalhes. 

O primeiro passo para 
uma comunicação mais 
singular é desenvolver uma 
linguagem humanizada e 
individual. Seu cliente não 
quer ser tratado apenas 
como mais um. Ele quer 
sentir que você está falan-
do especialmente com ele 
- e não de forma genérica. 
Muito além de respeito e 
educação, é necessário ser 
empático. Lembre-se que 
você também compra mer-
cadorias e serviços por aí e 
que não gosta de ser tratado 
com indiferença. 

Outra dica é oferecer 
um retorno imediato. O 

consumidor pode contatar 
a empresa por diversos 
motivos e por isso é impor-
tante oferecer um retorno 
rápido. Também vale a pena 
ressaltar que dúvidas, pro-
blemas e feedbacks não são 
sempre os mesmos, então é 
fundamental orientar a sua 
equipe sobre como lidar em 
cada situação. 

O terceiro ponto é manter 
um histórico dos clientes 
ativo. Uma ótima ideia para 
promover um atendimen-
to personalizado em sua 
empresa é armazenar as 
informações de forma orga-
nizada e acessível. Comece 
implantando essa ação pelo 
cadastro do usuário. Esses 
dados vão te ajudar a enten-
der os perfis demográficos 
do seu público. 

Em seguida, registre todo 
o seu relacionamento com 
ele, como a quantidade de 
contatos feitos e os moti-
vos, produtos comprados 
e feedbacks. Com essas 
informações fica mais fácil 
usar as interações como 
referência para personalizar 
o atendimento. Por último, 
mas não menos importante, 
passe confiança aos seus 
clientes. Perder credibili-
dade por algo que não pode 
cumprir pode prejudicar o 
seu negócio. 

Por este motivo, é impor-
tante que a comunicação 
seja transparente não só 
no momento da venda do 
produto, mas também do 
atendimento. Faça questão 
de ser realista e ofereça 
somente aquilo que pode 
entregar. Assim, sua em-
presa cumprirá o princípio 
essencial que é promover 
um relacionamento seguro. 
Isso trará benefícios para 
ambos os lados. Boa sorte! 

(*) - É CEO e cofundador da Auvo, 
startup que oferece um sistema 

de gestão para empresas que 
possuem equipes ou técnicos 

externos (https://www.auvo.com/).

Gabriel Rodrigues (*)
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O Índice de Confiança 
do Empresário Industrial 
(ICEI) mostrou queda nos 
30 setores da indústria con-
siderados pela pesquisa da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) entre feve-
reiro e março. A confiança 
também é menor do que era 
há um ano em 29 setores, 
apenas a Metalurgia está 
mais confiante do em março 
de 2020. Em sete deles, o 
indicador ficou abaixo dos 
50 pontos, a linha divisória 
entre a falta de confiança e 
confiança. É a primeira vez 
em oito meses que há setores 
sem confiança. 

Os setores sem confiança 
são: Bebidas; Produtos de 
limpeza, perfumaria e higie-
ne pessoal; Celulose e papel; 
Calçados; Couros e artefatos; 
Móveis e Obras de Infraes-
trutura. Na variação mensal, 
Bebidas e Celulose e papel 
apresentaram as maiores 
quedas de confiança, com 

recuo de 10,3 pontos e 10,9 
pontos respectivamente. O 
presidente da CNI, Robson 
Braga de Andrade, explica que 
a queda da confiança ocorreu 
em função do recrudescimen-
to da pandemia, que paralisou 
novamente a economia. A falta 
e o alto custo de parte dos in-
sumos e das matérias-primas 
também tem pressionado o 
empresário.

“À medida em que a va-
cinação for avançando, as 
incertezas econômicas, polí-
ticas e sociais relacionadas à 
pandemia vão se dissipar. Uma 
vez afastado o risco da doença, 
as pessoas e as empresas se 
sentirão mais seguras para 
retomar plenamente suas 
atividades”, afirma Robson. 
E completa: “O retorno da 
confiança vai acelerar a recu-
peração das perdas deixadas 
por essa que é uma das mais 
graves crises sanitária e 
econômica enfrentadas pela 
humanidade” (AI/CNI).

O mercado “enxerga” positivamente quando a empresa tem uma 
estrutura formal de conselho.

Marcos Sardas (*)

Essa evolução está 
ligada à preocupação 
crescente por estabe-

lecer critérios de governança 
e boas práticas, exigências 
estas cada vez mais neces-
sárias, na preservação dos 
valores e cultura de um 
empreendimento. 

Na realidade do mercado 
brasileiro, no qual apro-
ximadamente 75% dos 
negócios são formados e 
conduzidos por famílias, 
a preocupação com a con-
tinuidade do negócio, e a 
busca em deixar estruturas 
saudáveis e sustentáveis 
para as próximas gerações 
tem contribuído de forma 
importante para estas mu-
danças. 

Na formação dos con-
selhos, a inclusão de con-
selheiros independentes, 
que trazem consigo expe-
riências profissionais ricas 
e específicas, entra neste 

Oito motivos relevantes para ter 
um conselho na sua empresa

A demanda pela implementação de conselhos dentro de uma empresa tem aumentado de forma 
significativa, mesmo tratando-se de empresas médias ou pequenas

e a transparência.
 4) Avaliação dos investi-

mentos e dos riscos da 
operação.

 5) Acompanhar o desem-
penho da operação e a 
cobrança dos resulta-
dos.

 6) Promover e estimular 
a criatividade e a ino-
vação tecnológica.

 7) Preservar e estimular 
as boas práticas de 
Governança.

 8) Acompanhar a saúde 
financeira e a sua boa 
condução. 

O mercado “enxerga” posi-
tivamente, quando a empre-
sa tem uma estrutura formal 
de conselho, com membros 
independentes contribuindo 
adicionalmente à família 
para a solidez e garantia 
da preservação do negócio. 
Qual é a sua realidade? 

(*) - É Conselheiro de empresas 
e sócio diretor da Exxe Consultoria 

Empresarial.
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cenário como uma proposta 
interessante de oxigenação 
da estrutura e do ambiente 
vigente.

Alguns motivos relevantes:
 1) Visão externa e isenta 

ajuda no diagnóstico 
e solução de confli-
tos internos (muitas 
vezes entre os familia-
res), que influenciam 
de forma direta nos 

resultados da empre-
sa. 

 2) Aportar visão estraté-
gica de médio e longo 
prazo, com a finalidade 
de buscar o crescimen-
to e perenidade da 
empresa.  

 3) Participação na esco-
lha do CEO e do corpo 
diretivo buscando va-
lorizar a meritocracia 

Confiança cai nos 30 setores 
industriais pesquisados pela CNI

Com a pandemia, muitas relações de trabalho mu-
daram e certas profissões acabaram migrando para 
o modelo home office. De acordo com uma pesquisa 
realizada pelo site de banco de vagas e currículos 
online Vagas.com, as ofertas de emprego na modali-
dade cresceram 309% no último ano, principalmente 
nos setores de tecnologia, vendas, recursos humanos, 
marketing e administrativo. 

O site Revelo também constatou o aumento do 
trabalho remoto dentro de sua base de dados, com 
crescimento de 20% de contratações fora do eixo Rio 
e São Paulo.  Almir da Silva Cerqueira, que mora em 
Conceição do Coité, cidade com cerca de 67 mil habi-
tantes a 100km de Feira de Santana, na Bahia, viu a 
vida mudar durante a pandemia. Designer em formação, 
com experiência diversas agências de publicidade da 
região, foi demitido por corte de gastos. Foi quando 
cadastrou o currículo em sites de vagas e começou a 
participar de processos seletivos online em empresas 
de outros estados. 

Conheceu a ODW, agência paulistana de comunicação 
digital e conteúdo, passou pelo processo seletivo e con-
seguiu o emprego. “A remuneração é muito diferente 
daqui da minha cidade para os grandes centros. Chega 
ao ponto de o salário de um mês que recebo agora ser o 
mesmo que o de quatro meses em uma agência daqui. 
Além disso, também tem outras vantagens como a va-
lorização, abertura de opiniões, liberdade de horários, 
flexibilidade; são coisas que tenho agora e me ajudam no 
meu crescimento pessoal e profissional”, conta o agora 
diretor de arte. 

A ideia de abrir vagas para profissionais de outras regi-
ões do país surgiu da experiência profissional do empre-
sário Luciano Sgrinier fundador da ODW. Ele começou 
trabalhando em casa, há mais de dez anos, no mercado 
publicitário. Ao longo dos anos, a empresa passou a ter 
grandes instalações, mas com a pandemia, voltou a viven-
ciar o home office. Como a cartela de clientes da agência 
dobrou desde o início de 2020, ele precisou fazer novas 
contratações. Foi quando decidiu buscar candidatos em 
outros estados e se deparou com ótimos portfólios vindos 
de fora do eixo Rio e São Paulo. 

“Comecei a receber trabalhos incríveis e simplesmente 
parei de olhar de onde eles vinham, passei a selecionar 
de acordo com a capacidade que via nos materiais que 
eram enviados”, explica Sgrinier. A mentora de carreira, 
headhunter e professora no programa Perspectivação do 
ISAE Escola de Negócios, Fabiana Schneider, diz que a 
contratação remota tem rompido barreiras até interna-
cionais. “O home office e as tecnologias tendem a trazer 
mais transversalidade, deixando as entregas dos trabalhos 

Pandemia impulsiona trabalho remoto 
e a busca pelo “emprego dos sonhos”

mais democráticas, com mais diversidade e novos olhares, 
vivências, culturas, raças, gêneros e idades”. 

“Por conta dessas fronteiras quebradas o Almir atende 
contas legais, de marcas grandes e conhecidas, em vários 
segmentos”, conta Luciano. “O que quero agora é plantar 
essa sementinha nas empresas, de que elas podem sim 
encontrar talentos no Brasil inteiro, evoluir junto com 
profissional mesmo a distância e acabar fazendo o dinheiro 
circular em outras regiões e, consequentemente, ajudar 
a desenvolvê-las”, complementa Luciano.

Confira as dicas de Fabiana para se destacar na busca 
por trabalho online:
	 •	Mantenha	 sempre	o	currículo	e	LinkedIn	atualiza-

díssimos, já que recrutadores e headhunters de todo 
o Brasil e do mundo podem acessá-lo a qualquer 
momento. Deixe claro que gosta de trabalhar remota-
mente, tem esse perfil e quer continuar nesse modelo. 
Também esteja aberto a contratos temporários e de 
prestação de serviços (PJ); 

	 •	No	CV	e	LinkedIn,	descreva	os	principais	resultados	
alcançados - ou “problemas resolvidos” tanto em tex-
tos de atividades quanto em números e percentuais 
- em cada projeto ou atividade executada nos traba-
lhos atuais e anteriores. Fale sobre suas experiências 
profissionais ou intercâmbios, e não se esqueça de 
citar os cursos mais recentes e mais aderentes a seus 
planos de carreira. 

	 •	Faça	 networking	 digital	 conversando	 com	 colegas	
ou ex-colegas de trabalho, professores, amigos pró-
ximos, deixando claro no que é bom e destacando 
as suas maiores especialidades, em quais áreas ou 
segmentos gosta de trabalhar e quais os próximos 
planos profissionais.

As empresas podem encontrar talentos no Brasil inteiro e 
evoluir junto com profissional mesmo a distância.
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Rodrigo Pimenta (*)           

Muito se fala sobre o futuro da 
tecnologia blockchain e de suas fun-
cionalidades. 

Porém, nem todos sabem que sua 
evolução se iniciou há quase 10 anos 
e que estamos vendo inúmeras aplica-
ções, não só focadas em criptomoedas/
bitcoins. Em um ano eleitoral - por 
exemplo - percebemos que algumas 
empresas propuseram soluções com 
a utilização desse sistema, dando 
a possibilidade de algumas sessões 
serem agraciadas com um voto em 

blockchain, híbrido ou completo, que 
transforma a utilização dessa tecno-
logia, garantindo segurança digital e 
transparência nos dados. 

Outro ponto muito importante sobre 
essa tecnologia é que - por possuir 
dados descentralizados - ele elimina 
a necessidade de terceiros terem que 
proteger e autenticar os dados de uma 
empresa, por exemplo. Mas, tratando-
se de bancos digitais, percebemos que 
isso ainda é pouco utilizado, sendo 
recorrente apenas em pesquisas ou 
quando há uso financeiro como car-
teiras de cripto ativos/bitcoins/tokens.

Por conta disso, a partir deste ano, 
podemos apostar que uma adoção 
relativamente maior ao blockchain 
ocorrerá, pois a cada dia, novas ope-
rações vêm otimizando os processos, 
reduzindo os custos e aumentando 
os registros seguros. As áreas que 
mais utilizam essa tecnologia e que 
continuarão usufruindo são aquelas 
que emitem cripto tokens para um 
determinado ativo. 

No entanto, há também uma grande 
procura para geração de cripto tokens 
em uma blockchain privada, podendo 
ser desenvolvida para programas de 

recompensa e fidelidade ou até em 
reais (BRL), sendo a base para as 
carteiras	digitais	(e-wallet)	de	bancos	
digitais em blockchain. Com o amadu-
recimento da tecnologia Blockchain, 
Smart Cities 5.0 e Indústria 4.0, mais 
próxima fica a distância entre essa 
tecnologia e IoT (internet das coisas). 
Já estamos trabalhando em padrões 
de mercado em pequenos dispositi-
vos “IoT” com integração nativa de 
diversos protocolos blockchain. 

Essa será uma grande tendência 
para os próximos anos, sendo possível 
a evolução de protocolos e pools DeFi 

(protocolo de câmbio de criptoativos) 
em IoT para pagamentos de Recargas 
de Energia em Carros Elétricos e maior 
amadurecimento perante emissão de 
STO (Security Token Offering) para 
outras áreas, como - por exemplo 
- tokenização de times e agências 
esportivas, talentos, habilidades 
extraordinárias e alavancagem para 
pequenas e médias empresas de todo 
o mundo. 

(*) - Engenheiro elétrico formado na Poli/USP, é 
Mestre em Administração, Economia, Finanças 

e Operações pela FGV, e CEO da HubChain 
Tecnologia (http://hubchain.com).

O futuro do Blockchain e seus benefícios para as empresas



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

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br
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Bondybach Administração e Participações S/A
 CNPJ nº 08.109.927/0001-76 - NIRE nº 35.3.0033183-4

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGOE, a
se realizar em 29.04.2021, às 10hs, em Vídeo Conferencia,
conforme Medida Provisória 931 de 30/03/2020, face a Pandemia
COVID 19, cujo link para acesso será enviado oportunamente,
ordem do dia:a) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao
exercício encerrado em 31/12/2020; b) Eleição da nova diretoria;
c) Outros assuntos de interesse social. Avisos: Esta à disposição
dos Srs. acionistas, os documentos a que se refere o Artigo 133
da Lei nº 6.404/76 referentes o exercício social passado.

São Paulo, 23/03/2021. Ricardo Valtner - Diretor Presidente

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Reserva Reservas Especiais Lucros/Prejuízos
  Realizado         Legal                de Lucros           Acumulado          Total

Saldos no Início do Semestre em 01/07/20 10.900 - - (3.922) 6.978
Aumento de capital 3.000 - - - 3.000
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre - - - 897           897

Saldos no Fim do Exercício em 31/12/20 13.900 - - (3.025) 10.875
Mutações do Semestre: 3.000 - - 897 3.897
Saldos no Início do Exercício em 01/01/20 10.900 - - (2.049) 8.851

Aumento de capital 3.000 - - - 3.000
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício - - - (976) (976)

Saldos no Fim do Exercício em 31/12/20 13.900 - - (3.025) 10.875
Mutações do Exercício: 3.000 - - (976) 2.024
Saldos no Início do Exercício em 01/01/19 1.700 55 1.981 - 3.736

Dividendos intermediários - - (30) - (30)
Aumento de capital 9.200 - - - 9.200
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício - - - (4.055) (4.055)
Destinações:               -             (55)                     (1.951)                  2.006               -

Reserva legal - (55) - 55 -
Reserva especial de lucros - - (1.951) 1.951 -

Saldos no Fim do Exercício em 31/12/19 10.900 - - (2.049) 8.851
Mutações do Exercício: 9.200 (55) (1.981) (2.049) 5.115

PASSIVO  N E   31/12/20   31/12/19
CIRCULANTE      37.914       9.555
Relações Interdependências       2.486       4.506
Recursos em transito de terceiros 2.486 4.506

Outras Obrigações 5      35.428       5.049
Carteira de câmbio 33.121 2.151
Fiscais e previdenciárias (demais) 736 627
Diversas 1.571 2.271

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      10.875       8.851
Capital: 6.a      13.900      10.900
De Domiciliados no país 13.900 10.900

(Prejuízos acumulados) (3.025) (2.049)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 48.789 18.406

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Fluxos de caixa das 2ºSemes-

atividades operacionais      tre/20 31/12/20 31/12/19
Lucro líquido/(prejuízo)
  do semestre e exercício 897 (976) (4.055)
Depreciações/amortizações/
  perdas valor recuperável 91 180 143
Provisão para outros créditos
  de liquidação duvidosa             -            -        360

        988       (796)    (3.552)
Variação de Ativos e Obrigações       1.912      2.266        598
(Aumento) redução em títulos e valores mobiliários
  e instrumentos financeiros derivativos (3.228) (3.228) -
(Aumento) redução de outros créditos (10.338) (22.883) 1.308
(Aumento) redução de outros valores e bens 2 17 5
Aumento (redução) em
  relações interfinanceiras 1.752 (2.020) 3.304
Aumento (redução) em outras obrigações 13.724 30.381 (3.979)
Imposto de renda e
  contribuição social pagos             -          (1)         (40)
Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais       2.900     1.470     (2.954)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de:

Investimentos - - 49
Imobilizado de uso - - 55

Inversões em:
Imobilizado de uso (10) (132) (3)

Inversões líquidas no intangível (9) (72) (49)
Caixa líquido usado
  nas atividades de investimento (19) (204) 52
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital 3.000 3.000 9.200
Dividendos/Lucros pagos - - (30)
Caixa líquido usado
  nas atividades de financiamento 3.000 3.000 9.170
Aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa       5.881     4.266     6.268
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do semestre/exercício 13.388 15.003 8.735
Caixa e equivalentes de caixa
  no fim do semestre/exercício 19.269 19.269 15.003

1. Contexto Operacional: Em Ata de Assembléia Geral de Constituição rea-
lizada em 30 de outubro de 2006, foi constituída a empresa Novo Mundo
Corretora de Câmbio S.A. (a “Sociedade”), iniciando suas atividades em
dezembro de 2006, com prazo de duração indeterminado. A Sociedade tem
por objeto social exclusivo as atividades típicas e privativas de banco de
câmbio. Em 03 de maio de 2019 foi deliberado em Ata de Assembleia Geral
Extraordinária a alteração da denominação social da Sociedade, registrada
na Junta Comercial do Estado de São Paulo “JUCESP” em 09 de outubro de
2019, passando a denominação social de Novo Mundo Corretora de Cambio
S.A. para Moneycorp Banco de Cambio S.A. A Sociedade tem por objeto
social: (i) a compra e venda de moeda estrangeira; (ii) a transferência de
recursos para o exterior; (iii) o financiamento de importação e de exportação;
(iv) o adiantamento sobre contratos de câmbio; e (v) outras operações, inclu-
sive de prestação de serviços, previstas na regulamentação do mercado de
câmbio. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstra-
ções contábeis são de responsabilidade da Administração e foram elabora-
das a partir das práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a
legislação societária, associadas às normas e instruções do BACEN, con-
substanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Na-
cional (COSIF) e do Comitê de Procedimentos Contábeis (CPC), quando apli-
cável, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.720/19 e da Circular
BACEN nº 3.959/19. Estas informações contábeis foram aprovadas pela Di-
retoria da Sociedade em 29 de janeiro de 2021. 3. Resumo das Principais
Práticas Contábeis: a) Apuração de resultado: As receitas e despesas são
reconhecidas pelo regime de competência; b) Estimativas contábeis: Na
preparação das demonstrações foram utilizadas estimativas contábeis que
se basearam em fatores objetivos e subjetivos e levaram em consideração o
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser
registrado nas demonstrações. A liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido à subjeti-
vidade inerentes ao processo de sua determinação. A Sociedade revisa as
estimativas e premissas pelo menos semestralmente; c) Títulos e valores
mobiliários e instrumentos financeiros derivativos: De acordo com o es-
tabelecido na Circular nº 3.068/01 do Banco Central do Brasil, os títulos e
valores mobiliários integrantes da carteira são classificados em três catego-
rias distintas, conforme a intenção da Administração, quais sejam: • Títulos
para negociação; • Títulos disponíveis para venda; • Títulos mantidos até o
vencimento. Os títulos classificados para negociação e os disponíveis para
venda são avaliados, na data do balanço, pelo seu valor de mercado e os
classificados como títulos mantidos até o vencimento são avaliados pelo
seu custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço. Os títulos para negociação estão classificados no ativo circulante,
independente do prazo de vencimento. Os ajustes a valor de mercado dos
títulos classificados para negociação são reconhecidos no resultado do
período. Os ajustes a valor de mercado dos títulos classificados como dis-
poníveis para venda são contabilizados em contrapartida à conta destacada
do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos tributários, sendo transferidos
para o resultado do período quando da efetiva realização, através da venda
definitiva dos respectivos títulos e valores mobiliários. • Instrumentos finan-
ceiros derivativos: Os instrumentos financeiros derivativos compostos pelas
operações com opções, contabilizados de acordo com os seguintes critéri-
os: Operações com opções – os prêmios pagos ou recebidos são contabili-
zados a valor de mercado no ativo ou passivo, respectivamente, até o efe-
tivo exercício da opção, e contabilizado como redução ou aumento do custo
do direito, pelo efetivo exercício da opção, ou como receita ou despesa no
caso de não exercício; d) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo
prazo: São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando aplicá-
vel, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a data
do balanço; e) Permanente: • Imobilizado de uso - São registrados pelo cus-
to de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base
em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens se-
gundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo de
20% a.a. para “Sistema de Processamento de Dados e Sistema de Transpor-
tes” e de 10% a.a. para as demais contas. • Intangível: São registrados os
direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à ma-
nutenção da Sociedade ou exercidos com essa finalidade. São representa-
dos por softwares, registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo
método linear, com base na vida útil estimada e segundo parâmetros e taxas
estabelecidos pela legislação tributária à taxa de 20% a.a; f) Passivos cir-
culantes e exigíveis a longo prazo: Demais passivos circulantes e exigíveis
a longo prazo - São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações
monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços. Provisões -
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Sociedade possui uma
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado onde
é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação
e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança.
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do
risco envolvido; g) Provisão para Imposto de renda e Contribuição social:

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM (Valores em R$ mil) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2ºSemes-
     tre/20  31/12/20 31/12/19

Receitas de Intermediação Financeira     14.817    27.502    13.365
Resultado de operações
  com títulos e valores mobiliários 121 226 40
Resultado de operações de câmbio 14.696 27.276 13.325

Resultado Bruto da
  Intermediação Financeira 14.817 27.502 13.365
Outras Receitas/Despesas Operacionais   (13.920)    (28.478)   (17.316)
Receitas de prestação de serviços 368 793 3.513
Despesas de pessoal (6.130) (12.674) (12.340)
Outras despesas administrativas (7.489) (15.176) (9.191)
Despesas tributárias (767) (1.431) (1.111)
Provisão para outros créditos
  de liquidação duvidosa - - (360)
Outras receitas operacionais 100 154 2.232
Outras despesas operacionais (2) (144) (59)
Resultado Operacional 897 (976) (3.951)
Resultado Não Operacional - - (104)
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações 897 (976) (4.055)
Lucro Líquido (Prejuízo)
  do Exercício/Semestre 897 (976) (4.055)
Nº de ações ..................................: 1.845.963 1.845.963 1.447.550
Lucro/(Prejuízo) por ação.............R$ 0,49 -0,53 -2,80

A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro
tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem
R$ 240 no ano. E, a provisão para contribuição social está sendo calculada
à alíquota de 15%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação
fiscal; h) Contingências: Os passivos contingentes são reconhecidos quan-
do, baseado na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o
risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável
saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos contin-
gentes são reconhecidos quando a administração possui total controle da
situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, so-
bre as quais não cabem mais recursos; i) Caixa e equivalente de caixa:
Caixa e equivalente de caixa são representados por disponibilidades em
moeda nacional e estrangeiras, cujo vencimento das operações na data de
efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insigni-
ficante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Sociedade para
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

31/12/2020 31/12/2019
Disponibilidades  19.269  15.003
Caixa  520  778
Depósitos bancários  4  8.445
Reservas livres - Banco Central  15.844  -
Disponibilidades em moedas estrangeiras  2.901  5.780

Total Caixa e equivalente de caixa   19.269   15.003
4. Títulos e Valores Mobiliários: Os títulos e valores mobiliários estão clas-
sificados em “Títulos Mantidos até o Vencimento” e estão compostos con-
forme abaixo:

               31/12/20               31/12/19
Valor do Valor de Valor do Valor de

Longo prazo     custo mercado     custo mercado
Carteira própria     3.228      3.228            -            -
Letras Financeiras do Tesouro     3.228      3.228            -            -
Total do longo prazo     3.228      3.228            -            -
Total de títulos
  e valores mobiliários     3.228      3.228            -            -
Os valores de mercado dos títulos públicos e privados foram apurados com
base no preço médio e nas taxas de juros divulgados pela ANBIMA no último
dia útil antes do encerramento do exercício. E, estão custodiados no Siste-
ma Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).
5. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 31/12/2020 31/12/2019
Carteira de câmbio       24.521         1.208
Câmbio comprado a liquidar   16.600   900
Direito sobre vendas de câmbio   17.013   827
(-) Adiantamentos em moeda nacional   (9.092)   (519)

Rendas a receber               -           161
Corretagem de câmbio a receber -   161

Diversos           448           966
Adiantamentos e antecipações 9   34
Devedores por compra de valores e bens 0   420
Impostos e contribuições a compensar 1   40
Devedores por deposito em garantia   16   16
Devedores diversos - pais   422   456

Provisão para outros
  créditos liquidação duvidosa          (360)          (360)
Sem característica de concessão de crédito   (360)   (360)

Ativo Não Circulante
Diversos         1.000           750
Devedores por compra de valores e bens   1.000   750

Passivo Circulante
Outras Obrigações
 Carteira de câmbio       33.121         2.151
Câmbio vendido a liquidar   16.565  812
Obrigações por compras de câmbio   16.556  899
Obrigações por vendas - Taxas Flutuantes  -  440

Fiscais e previdenciárias           736           627
Impostos e contribuições a recolher    736   627

Diversas         1.571         2.271
Obrigações para compra de bens e direitos -  2
Provisão para pagamentos a efetuar   1.471   1.740
Credores diversos - País   100   529

6. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social é de R$ 13.900
(R$ 10.900 em 2019), dividido em 1.845.963 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal (1.447.550 ações em 2019). Totalmente integralizadas na
data do balanço, por acionistas domiciliados no país. Em Ata de Assembleia
Geral Extraordinária (“AGE”) realizada em 26 de agosto de 2020, foi aprova-
do aumento de capital da Moneycorp Banco de Câmbio S.A. no valor total de
R$3.000 mediante a emissão de 398.413 (trezentas e noventa e oito mil,
quatrocentas e treze) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor no-
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Senhores acionistas, A Diretoria do Moneycorp Banco de Câmbio S/A, em cumprimento às disposições legais e estatutárias apresenta aos acionistas as Demonstrações Financeiras relativas ao semestre findo em 31 de dezembro
de 2020, bem como as notas explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras. O Moneycorp Banco de Câmbio S.A. faz parte do Grupo Moneycorp que atua no mercado global há 40 anos,
e é líder em transações globais. Independentemente de sua estrutura organizacional, o Moneycorp mantém suas atividades com certa autonomia e realiza operações que agregam crescimento não somente à Instituição no Brasil,
mas ao Grupo Moneycorp como um todo. Mesmo diante de um cenário controverso e cheio de incertezas provocado pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), no semestre findo em 31 de dezembro de 2020 registramos uma importante
evolução em nossos negócios, e seguimos aumentando o número de clientes ativos. O Moneycorp Banco de Câmbio S.A. juntamente com o Grupo Moneycorp seguem firmes e comprometidos com seus propósitos e com objetivos
concretos de atender com presteza e eficiência seus clientes e os parceiros de negócio. São Paulo, 26 de março de 2021 A Diretoria

ATIVO  N E   31/12/20   31/12/19
CIRCULANTE      43.986      17.103
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.i      19.269      15.003
Disponibilidades 19.269 15.003
Outros Créditos 5      24.609       1.975
Carteira de câmbio 24.521 1.208
Rendas a receber - 161
Diversos 448 966
(Provisão para outros créditos liquidação duvidosa) (360) (360)

Outros Valores e Bens          108          125
Despesas antecipadas 108 125

NÃO CIRCULANTE       4.803       1.303
Realizável A Longo Prazo       4.228          750
Títulos e Valores Mobiliários e
  Instrumentos Financeiros Derivativos 4       3.228              -
Carteira própria 3.228 -

Outros Créditos 5       1.000          750
Diversos 1.000 750

Imobilizado de Uso 3.e          485          496
Outras imobilizações de uso 1.156 1.025
(Depreciações acumuladas) (671) (529)

Intangível 3.e            90            57
Ativos Intangíveis 151 112
(Amortização acumulada) (61) (55)

TOTAL DO ATIVO 48.789 18.406

minal. As novas ações foram integralizadas pela Moneycorp Banco de Câm-
bio S.A., em moeda corrente nacional. O aumento de capital foi totalmente
subscrito e integralizado nesta data pela única acionista da Sociedade Novo
Mundo Holding Financeira S.A. A aprovação do aumento de capital feita pelo
BACEN em 28 de setembro de 2020. Em 25 de abril de 2019 foi deliberado o
aumento de capital social de R$ 1.700 para R$ 10.900, mediante a emissão
de 1.006.550 novas ações no montante de R$ 9.200. Em 01 de outubro de
2019 este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil; b) Dividen-
dos: Do lucro líquido apurado no fechamento de balanço do exercício, serão
destinados 5% para a constituição do Fundo de Reserva Legal até que este
alcance 20% do capital social; 75% para dividendos aos acionistas; e, o
saldo, se houver, terá a aplicação que lhe destinar a Assembleia Geral, por
proposta da Diretoria, observadas as disposições legais atinentes à matéria.
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 não foram distribuídos
dividendos; e, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram
distribuídos o montante de R$ 30; c) Reservas de Lucros: As reservas de
lucros são constituídas no final do exercício social. No exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2020 a empresa apresentou prejuízo no exercício; e,
no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram revertidos de re-
serva legal o montante de R$ 55 e de reservas especiais de lucros o montan-
te de R$1.951 para absorção de parte do saldo de prejuízos acumulados no
exercício, e foram revertidos de reservas especiais de lucros o montante de
R$ 30 para pagamento de dividendos aos acionistas. 7. Juros de Capital
Próprio: Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro 2020 e 2019 não
foram pagos juros sobre capital próprio, conforme faculta o artigo 9º da Lei nº
9.249/95. 8. Contingências: Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro
2020 e 2019, não existiam processos judiciais cuja avaliação de risco efetu-
ada pelos assessores legais foi de risco provável ou possível. 9. Gerencia-
mento da Estrutura de Capital: Visando o atendimento à Resolução nº 4.557
de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política
de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, proce-
dimentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da institui-
ção de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos
pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e
serviços oferecidos a seus clientes. 10. Gerencimento de Riscos: Gestão
de risco operacional: - Foram desenvolvidas ações visando à implementa-
ção de estrutura de gerenciamento de risco operacional, em conformidade
com a Resolução nº 4.557 de 23/02/2017, que alcançam o modelo de gestão,
o conceito, as categorias e política de risco operacional, os procedimentos
de documentação e armazenamento de informações, e os relatórios de ge-
renciamento do risco operacional. Gestão de risco de mercado: - A estrutura
de gerenciamento do risco de mercado encontra-se devidamente implemen-
tada, segundo as disposições contidas na Resolução nº 4.557 de 23/02/
2017. 11. Ouvidoria: O componente organizacional de ouvidoria encontra-se
em funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas
por meio da Resolução CMN nº 4.860, de 23 de outubro de 2020 do Banco
Central do Brasil. 12. Outros Assuntos: A Administração da Sociedade tem
acompanhado atentamente os impactos provenientes da pandemia ocasio-
nada pelo Covid-19 na economia mundial, e em especial, no mercado brasi-
leiro. Dentro deste contexto, considerando os riscos e incertezas aos quais
a Sociedade está exposta, a Administração avaliou os possíveis eventos
econômicos que pudessem impactar a Sociedade, e, todavia, nas circuns-
tâncias, não foram observados eventuais impactos nas suas operações.
13. Eventos Subsequentes: Não houve eventos subsequentes após o en-
cerramento do exercício de 31 de dezembro de 2020.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
2ºSemes-
     tre/20 31/12/20 31/12/19

Resultado Líquido do Semestre/Exercício 897 (976) (4.055)
Resultado Abrangente Total 897 (976) (4.055)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018  (Valores em R$ mil)

A DIRETORIA                                                           REINALDO DANTAS - Contador CRC-1SP 110330/O-6

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ilmos. Senhores - Diretores e Acionistas do Moneycorp Banco de Câmbio
S.A. São Paulo SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do
Moneycorp Banco de Câmbio  S.A. (“Banco”) que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício e o semestre findos naquela data, as-
sim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas expli-
cativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira do Moneycorp Banco de Câmbio  S.A. em 31 de
dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o exercício e o semestre findos naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autoriza-
das a funcionar pelo Banco Central do Brasil -  Bacen. Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos inde-
pendentes em relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes 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. Outras informações que acompanham as
demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração do
Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contá-
beis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a
auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com
o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-

mos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos reque-
ridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Res-
ponsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis: A administração do Banco é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação dessas demonstrações Contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a
administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Banco con-
tinuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda
liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alterna-
tiva realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
beis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do 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 e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identi-
ficamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada 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 fundamen-
tar 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 repre-
sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles inter-
nos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audito-
ria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressar-
mos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Banco. • Avaliamos
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas 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 audi-
toria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional do Banco. Se concluirmos que existe incerte-
za 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 inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futu-
ras podem levar o Banco não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações con-
tábeis representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações sig-
nificativas de auditoria, inclusive as eventuais de deficiências significati-
vas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 18 de março de 2021
Veneziani Auditores Independentes - CRC 2SP13744/O-1

Sidney Rey Veneziani - Contador CRC 1SP061028/O-1
Valdecir de Oliveira - Contador CRC 1SP174801/O-1

O impacto 
positivo das 
mulheres no 
mercado de 

trabalho
 

Roberto Vilela (*)
 
Que as mulheres são 

multitarefas e têm total 
capacidade de liderar já é 
um consenso. 

Uma unanimidade para 
mim, e que tem ganhado 
espaço nos ambientes em-
preendedores. Mulheres são 
mais criteriosas, analíticas, 
com visão abrangente. Além 
disso, sua sensibilidade na-
tural permite atuações de 
destaque cada vez maiores 
nos negócios. 

Um levantamento do 
Global Entrepreneurship 
Monitor mostrou que 51% 
dos empreendedores brasi-
leiros são do sexo feminino e 
de acordo com o IBGE elas 
chefiam 40% dos lares bra-
sileiros. Também no mundo 
corporativo, a mulher, por 
mais “durona” que seja, 
habitualmente leva em con-
sideração múltiplos fatores 
para a tomada de decisão. 

Sua visão periférica vai 
muito além da biologia: 
permite que ela coloque 
prós e contras na balança 
com mais frequência, que 
tenha um domínio calcado 
em todas as faces da situa-
ção – e aí, sim, determina a 
própria ação ou a do outro 
com uma assertividade que 
só quem tem habilidades 
múltiplas consegue fazer. 
É natural delas.

Em todas as consultorias, 
treinamentos e palestras 
que fiz, tendo mulheres em 
cargos de liderança, pude 
perceber que o impacto 
positivo delas é realmente 
um diferencial. 

Enquanto ainda é natural 
esperar do homem a pre-
paração para o mercado de 
trabalho, o público feminino 
realiza, praticamente, uma 
corrida com barreiras: pre-
cisa conciliar maternidade e 
profissão, muitas vezes as-
sume o trabalho doméstico 
sozinha e tem grande carga 
mental, sendo gestora de 
casa, da família e da própria 
carreira. Por isso, quando 
alcança o posto pelo qual 
tanto lutou, dificilmente o 
deixará escapar.

Mesmo neste cenário, são 
elas que se preparam melhor 
para o mercado de traba-
lho. Dados da Rede Mulher 
Empreendedora (RME) 
apontam que 69% das mu-
lheres que empreendem 
hoje no Brasil têm gradua-
ção ou pós-graduação – só 
para efeito comparativo, 
apenas 44% dos homens 
empreendedores têm tais 
especializações.

Reconhecer o talento 
e capacidade delas não é 
conquista nem motivo de 
orgulho. É apenas obriga-
ção de quem convive com 
profissionais que precisam 
provar competências em 
uma corrida muitas vezes 
desigual. 

Diariamente percebo a 
diferença que ter uma 
gestão heterogênea, com 
público feminino apoiando 
a tomada de decisão: foco, 
empatia, trabalho bem feito 
e tantas outras caracterís-
ticas que moldam líderes 
que estão em seus espaços 
por mérito e competência, 
após transporem a barreira 
do preconceito.

(*) - Atua realizando palestras, 
consultoria comercial e treinamentos 

vivenciais. É autor dos livros Em 
Busca do Ritmo Perfeito; e Caçador de 
Negócios (www.orobertovilela.com.br).  
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 27 a 29 de março de 20216

Allan Augusto Gallo Antonio (*)

No mundo foram contabilizados 124 milhões casos, sendo 
que deste total, 70 milhões de pessoas se encontram re-
cuperadas e tragicamente 2,71 milhões foram a óbito até 

o momento. Mesmo não sendo um drama exclusivo do Brasil, os 
números continuam assustando a maioria de nós. 

O medo diante de um vírus, até então pouco conhecido, a 
falta de tratamentos profiláticos verdadeiramente eficazes e as 
dificuldades na produção das vacinas - que embora tenham sido 
desenvolvidas em tempo recorde - até o momento foram admi-
nistradas apenas em 12 milhões de brasileiros, são motivos de 
sobra para nossa atenção redobrada. 

Diante de um inimigo potencialmente letal, diversas medidas 
de exceção foram tomadas pelos governos ao redor do mundo, 
como: a supressão temporária de liberdades civis; lockdown; 
auxílios financeiros emergenciais para assistir à população mais 
vulnerável; incentivos para o setor produtivo; e investimentos 
em vacina; são apenas algumas das medidas adotadas ao redor 
do mundo. 

Deixando de lado um pouco da discussão em torno da legitimi-
dade e eficácia de tais medidas, é preciso concordar que todas elas 
envolvem um custo relativamente alto para a sociedade - seja ele 
de ordem institucional ou econômica. Especialmente no Brasil, o 
setor produtivo sofreu com as medidas de restrição de circulação 
e limitações no funcionamento dos estabelecimentos, pois não é 
difícil encontrar quem tenha falido ou perdido o emprego ao longo 
do último ano. Importante dizer, que não era difícil de prever 
que isso aconteceria em decorrência das limitações impostas. 

No entanto, apesar do impacto negativo experimentado pelo 
setor privado e o aumento do déficit e do endividamento dos go-
vernos, alguns membros do setor público continuam agindo como 
se tudo estivesse indo muito bem. Os mesmos representantes 
que pedem austeridade e sacrifício da população não parecem 
ter feito nenhum esforço nesse sentido. É nesse aspecto que a 
Suécia pode ensinar algumas lições valiosas para o Brasil. 

No Brasil, o Congresso Nacional custa aos cofres públicos 
R$ 10,8 bilhões ao ano. Segundo a Inter-Parliamentary Union 
(Organização Internacional dos Parlamentos dos Estados So-
beranos), o custo do congresso brasileiro é o segundo maior do 
mundo, apenas atrás dos Estados Unidos. A remuneração bruta 
mensal de um parlamentar (deputado federal ou senador) é 

Desde fevereiro de 2020, o Brasil atravessa uma das maiores crises sanitárias de sua história. Com uma população de cerca de 212 
milhões de pessoas, o país tem, até o momento, 12 milhões de infectados pela Covid-19, dos quais 10,5 milhões se encontram 

recuperados e 300 mil mortos. Para um país desacostumado com guerras e com poucas tragédias naturais, os números 
impressionam e assustam. No entanto, os desafios sanitários trazidos pela pandemia não são enfrentados só pelo Brasil. 

Pexels

um professor da rede pública, o que já é motivo de desconforto 
para maioria dos suecos. 

Também não há auxílio moradia, apenas apartamentos fun-
cionais de 10m²/20m² com lavanderia e cozinha comunitárias, 
pois espera-se que os próprios parlamentares cuidem de seus 
afazeres domésticos - como qualquer outro cidadão. Também 
não há direito a secretárias, assessores particulares e nem verba 
de gabinete. Os parlamentares de um mesmo partido dividem 
um único assessor e devem agendar as suas próprias viagens, 
na agência do parlamento, além de precisarem escrever os seus 
próprios projetos e discursos. Não há delegação de atividades 
parlamentares para técnicos especializados. 

Na Suécia, os parlamentares não podem contratar consultorias 
privadas especializadas para subsidiar sua atividade legislativa. 
Todas as pesquisas, pareceres econômicos, jurídicos e sociais 
ficam a cargo da divisão de pesquisa do próprio parlamento Riks-
dagen, que é institucional e suprapartidário. Eles não têm direito 
a carros oficiais, mas recebem um passe livre anual do metrô. 

Em casos absolutamente excepcionais, os membros do governo 
e do parlamento podem usar táxi, mas ficam sujeitos a sanções 
em caso de abusos, porque exagero no uso do benefício pode 
virar manchete nacional, como no caso do ex-ministro das fi-
nanças Sven-Erik Österberg. No Judiciário a lógica é a mesma: 
nenhum juiz tem direito a carros oficiais, secretárias particulares 
ou regalias. O clima é de austeridade, transparência e vigilância 
civil. Impera o pensamento de que os representantes devem ser 
responsabilizados, sendo que todas as informações devem ser 
disponibilizadas gratuitamente ao público. 

Diferente de nós, brasileiros, os suecos não veem razões para 
dar aos seus representantes uma vida de luxo e acreditam que a 
classe política deve ter os mesmos direitos e benefícios de qualquer 
outro cidadão comum. No país nórdico, free riders interessados 
apenas em benefícios, não recebem incentivos necessários para 
ingressarem na vida pública. Carreira política é uma vocação e 
não uma alternativa para pecúnia. 

Para além da austeridade e da transparência, a Suécia também 
é conhecida como um país com um largo aparato de bem-estar 
social. De acordo com um relatório da OCDE de 2018, a Suécia 
gasta cerca de 26,1% de seu PIB com o seu sistema de bem-estar, 
mas ao contrário do que se poderia pensar, o país também desfruta 
de um alto índice de liberdade econômica. No ranking de 162 
países elaborado pelo Instituto Fraser do Canadá, que leva em 
conta variáveis como tamanho do governo, proteção aos direitos 
de propriedade, credibilidade monetária, liberdade do comércio 
internacional e regulação, a Suécia está na posição 46 enquanto 
o Brasil na posição 105. 

A questão que se coloca é complexa, mas um caminho possível 
para o retorno da credibilidade da classe política brasileira parece 
passar invariavelmente por uma internalização institucional da 
transparência e austeridade - valores tão caros para os suecos. 
Por outro lado, num momento delicado como o atual, quando 
sacrifícios jamais feitos, estão sendo pedidos da sociedade civil, 
nada mais justo do que exigir também sacrifícios de nossos 
representantes e do alto funcionalismo público, pois o mesmo 
mal que se abate e se deflagra tão assustadoramente entre nós, 
também recai sobre a classe política. 

A pandemia não pede credenciais e nos iguala em nossa 
condição humana, por isso, talvez seja o momento de repensar 
a nossa relação enquanto sociedade com aqueles que nos re-
presentam. Mudanças estruturais e relacionais são necessárias, 
mas por hora, precisamos de um esforço conjunto para custear 
tratamentos, pesquisas, pagamento de funcionários da linha de 
frente do combate à pandemia, distribuição de auxílios e a tão 
esperada vacinação. 

Por que não contar com a cota de sacrifício e contribuição do 
poder público? 

(*) - Graduado em Direito e mestrando em Economia e Mercados, 
é analista do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica.
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de R$ 33.763,00, enquanto de ministros do Superior Tribunal 
Federal (STF) podem chegar até R$ 45.856,13 e do presidente 
da república a R$ 30.934,70. 

Em alguns casos, somam-se ao valor do salário mensal, auxílios 
como ajuda de custo, cotão, auxílio moradia e verba de gabinete. 
Não se pode esquecer também que ministros aposentados e ex-
-presidentes do Brasil têm benefícios e salários vitalícios. 

Em 2017, o gasto anual do Brasil com os servidores públicos 
ativos ultrapassou os R$ 750 bilhões de acordo com o estudo 
Três Décadas de Evolução do Funcionalismo Público no Brasil 
feito pelo Ipea. 

Por outro lado, na Suécia, conforme descrito pela jornalista Clau-
dia Wallin, em seu livro 'Um país sem excelências e mordomias', 
a classe política vive em clima de austeridade e transparência. Lá 
todos os cidadãos podem ter acesso aos e-mails, comunicações 
e gastos de seus representantes. Tudo baseado na lei de trans-
parência mais antiga do mundo a "Tryckfrihetsförordningen". O 
salário de um parlamentar sueco é apenas 50% maior que o de 

TraNsparêNcia e ausTeridade - o que 
podeMos apreNder coM a suécia? 

BoM eXeMpLo 
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Thais Matarazzo – Camila Giudice (Ilustr) 
Edit Matarazzo –  Vovó do Pito, personagem len-
dária da Paulicéia, que faleceu lúcida, aos 110 anos 
em 1934, tem sua biografia exposta pela sempre 

estoica e brilhante pesquisadora, jornalista e autora da obra. O 
poeta Paulo Bonfim, num “papinho” de café, mencionou a ilustre 
figura, que a todos encantava, com seu emblemático chapéu de 
palha e o indefectível pito de barro, o que aguçou apetite pes-
quisador. Nascida escrava em Sorocaba, aos 46 anos mudou-se 
para São Paulo, onde trabalhava em casa grã fina . Semblante 
carismático, transmitindo paz, sempre com um “causo” a ser 
relatado, agregava atentas pessoas aos seu redor. As redações 
dos jornais e emissoras de rádio a requeriam. Analfabeta, res-
peitadíssima pelos seus “netinhos” estudantes de direito nas 
Arcadas de São Francisco. Mais uma iluminada iniciativa dessa 
incansável editora que sempre enaltece nossos pátrios valores. 

Que assim continue por longo tempo!!

Vovó do Pito e o Menino Paulo

Silvia Schmidt (Org) – Uma coletânea com 
temática oportuna “retratando” momentos que sem 
dúvida, todos estamos vivendo. São nove contos 
escritos por mulheres laureadas, profissionais das 

letras, que muito bem representam uma boa parcela da  base 
literária nacional. Silvia, foi muito feliz na escolha. As situações 
neles apresentadas, de maneira ficcional descrevem o cotidiano, 
muitas vezes absurdo, deixando patente o poder de observação 
e capacidade analítica para produzir textos fluidos, prazerosos 
de serem absorvidos. Os embates psicológicos restam evidentes. 
Em suma uma bela “tacada”! 

Retratos da Quarentena: Coletânea

Edna Filipim – Isabela de Sá Leal (Ilustr) 
– Scortecci – Uma estória encantadora, conto de 
fadas de primeiríssima ordem. Num lago povoado 
por sapos, repentinamente apareceram sapo e sapa, 
totalmente desmemoriados. Por mais que fizessem 

e fossem ajudados para recuperar os “dados” perdidos, não 
conseguiam. Resolveram sair pelo mundo para uma tentativa. 
Com final surpreendente, além de fazer frente aos conhecidos 
contos infantis internacionais. Suas aventuras levarão a galerinha 

aos bons sonhos. Encantador. Muito gostoso! 

Nina e Rick: 
Os sapinhos encantados

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)

ENGEPACK EMBALAGENS SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF N° 59.791.962/0001-59

Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, n° 4.389, R2 Jardim Santa Rosa, Quadra GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Jundiaí - SP, 27 de março de 2021.Engepack

Notas explicativas da administração
às demonstrações financeiras em 

31 de dezembro de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nélia Cristina de Santana
Contadora - CRC/BA - 019.740/O-7 “S” SP

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro - Em milhares de reais Demostração do Resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto o resultado por ação

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em milhares de reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 
31 de dezembro - Em milhares de reais

1 Contexto operacional: A Engepack Embalagens São Paulo S.A. é uma sociedade 
anônima de capital fechado, com sede na cidade de Jundiaí no Estado de São Paulo, 
que tem como atividade principal a fabricação de preformas e garrafas plásticas des-
tinadas ao mercado de bebidas carbonatadas, água mineral, óleo comestível, sucos, 
chás e outros, utilizando como principal matéria-prima o Polietileno Tereftalato (PET). 
A Companhia é controlada pela PIN Petroquímica S.A., que possui 97,10% das suas 
ações. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria da 
Companhia em 26 de fevereiro de 2021.

2 Empréstimos e financiamentos
Descrição     2020    2019
Operações indexadas em US$ (Pré)  43.073 62.693
Operações indexadas em EUR (Pré)  3.562 3.370
Operações indexadas em R$ (Pré/TJLP/CDI/TLP)   57.017   32.498
     103.652 98.562
(-) Passivo circulante   (59.627) (36.975)
Passivo não circulante     44.025   61.587
3 Capital Social: O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 
2020 é de R$ 69.574 (31 de dezembro de 2019 – R$ 69.574) e está representado por 
2.156.504 ações ordinárias.
4 Parecer dos auditores e publicações: As demonstrações financeiras estão 
sendo publicadas em 27 de março de 2021 no Empresas & Negócios. As demons-
trações financeiras, acompanhadas do parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores 
Independentes, estão disponíveis na sede da Companhia.

Passivo e patrimônio líquido     2020     2019
Circulante
 Fornecedores 191.950 134.214
 Empréstimos e financiamentos 59.627 36.975
 Instrumentos financeiros derivativos  604
 Salários, participações e contribuições 14.282 11.625
 Impostos, taxas e contribuições 1.895 2.695
 Notas de crédito a pagar 7.600 6.095
 Adiantamento de clientes 773 14.540
 Outros passivos     2.620     2.110
    278.747 208.858
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos 44.025 61.587
 Impostos diferidos 547 897
 Provisão para contingências     5.653     6.232
     50.225  68.716
Patrimônio líquido
 Capital social 69.574 69.574
 Ajuste de avaliação patrimonial 1.062 1.741
 Reservas de lucros    154.918    135.065
 Total do patrimônio líquido    225.554    206.380
Total do passivo e patrimônio líquido 554.526 483.954

Operações continuadas      2020    2019
 Receita líquida de vendas de produtos e serviços 653.991 629.610
 Custo dos produtos vendidos e serviços prestados  (553.643) (549.641)
Lucro bruto 100.348 79.969
Receitas (despesas) operacionais
 Com vendas (35.100) (33.971)
 Gerais e administrativas (33.296) (30.899)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas     1.454    9.292
Lucro operacional 33.406 24.391
 Resultado financeiro, líquido     1.152    (754)
Lucro antes do imposto de renda 
 e da contribuição social 34.558 23.637
 Imposto de renda e contribuição social     100      121
Lucro líquido do exercício  34.658  23.758
 Resultado por ação - básico e diluído 
  (expresso em R$ por lote de mil ações) 16,07138 11,01691
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

  Reservas de lucros     
    Reserva de Ajuste de  Total do
  Capital Reserva incentivos avaliação Lucros patrimônio
   social    legal      fiscais patrimonial acumulados     líquido
Em 1° de janeiro de 2019 69.574 5.961 120.112 1.975  197.622
 Lucro líquido do exercício     23.758 23.758
 Realização de reservas de reavaliação    (234) 234
 Constituição de reserva legal  1.188   (1.188)
 Constituição de reserva de incentivos fiscais   22.804  (22.804)
 Destinação de parcela de reservas para distribuição aos sócios                        (15.000)                     (15.000)
Em 31 de dezembro de 2019  69.574      7.149      127.916      1.741          206.380
 Lucro líquido do exercício     34.658 34.658
 Realização de reservas de reavaliação    (195) 195
 Estorno de reservas de reavaliação    (484)  (484)
 Constituição de reserva legal  1.733   (1.733)
 Constituição de reserva de incentivos fiscais   33.120  (33.120)
 Destinação de parcela de reservas para distribuição aos sócios                          (15.000)                      (15.000)
              1.733      18.120        (679)                19.174
Em 31 de dezembro de 2020   69.574      8.882      146.036      1.062         225.554

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ativo       2020      2019
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 72.263 32.988
 Contas a receber de clientes 173.412 150.238
 Instrumentos financeiros derivativos 990 
 Estoques 52.282 61.337
 Tributos e contribuições a recuperar 16.391 20.565
 Outros ativos circulantes     1.005      2.258
    316.343 267.386

Não circulante
 Aplicações financeiras 33.873 27.988
 Tributos e contribuições a recuperar 16.427 27.214
 Depósitos judiciais 6.949 7.549
 Outros ativos não circulantes 48 27

 Imobilizado 180.348 153.006
 Intangível     538     784
    238.183 216.568

Total do ativo 554.526 483.954
Fluxos de caixa das atividades operacionais     2020    2019
Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 34.558 23.637
Ajustes para reconciliação do lucro
 Depreciação e amortização 30.719 28.688
 Reversões de provisões de perdas em ativos (1.461) 22
 Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas 15.955 12.224
 Perda com ativo imobilizado baixado 887 5.635
 Variação nos ativos e passivos:
  Contas a receber de clientes (23.174) (33.729)
  Estoques 10.433 117
  Tributos e contribuições a recuperar 14.960 (277)
  Outras contas a receber 1.873 206
  Tributos a recolher (800) 799
  Juros pagos e recebidos 150 
  Fornecedores 57.736 38.981
  Salários e encargos sociais 2.658 1.715
  Adiantamento de Clientes (13.767)  14.020
  Outros passivos     1.404     (1.914)
Caixa gerado nas operações 132.131 90.124
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 132.131 90.124
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Adições ao imobilizado (59.353) (40.764)
 Resgate de aplicações financeiras     2.441    983
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimentos (56.912) (39.781)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
 Dívida de curto e longo prazo, líquida
  Captações 30.000 587
  Pagamento principal (45.102) (56.301)
  Pagamento juros (5.841) (8.000)
 Partes relacionadas - Mútuo
  Captações  2.662
  Distribuição de reserva incentivos fiscais aos sócios   (15.000)  (15.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de financiamentos  (35.944) (76.052)
Geração (aplicação) de caixa e equivalentes  39.275 (25.709)
Representado por
 Caixa e equivalentes no início do exercício 32.988 58.697
 Caixa e equivalentes no final do exercício     72.263   32.988
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes  39.275 (25.709)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas: Nota 1: Incluem dinheiro em caixa, depósitos ban-
cários e aplicações financeiras de alta liquidez com vencimentos originais 
de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um mon-
tante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor. Nota 2: As contas a receber de clientes são oriundas 
sobre os serviços prestados no agenciamento de cargas. A Empresa não 
vê necessidade de efetuar a provisão para perdas com créditos de liqui-
dação duvidosa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 
e de 2019. Nota 3: Os ítens do imobilizado são demonstrados ao custo 
histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda 
não recuperável acumulada. Não foram identificados eventos internos ou 

CMA CGM LOG do Brasil Agenciamento de Cargas e Serviços Logisticos Ltda.
CNPJ 22.636.165/0001-97 - NIRE 35.229.205.843

Demonstrações Financeiras Findas em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Milhares de Reais - R$)
Balanços Patrimoniais Demonstrações de resultados

Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Ativos Notas 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 1 702 2.579
Contas a receber de clientes 2 - 1.140
Outras contas a receber  2 8
Total do ativo circulante  704 3.726
Imobilizado 3 - 29
Total do ativo não circulante  - 29
Total do ativo  704 3.755

 Notas 2020 2019
Receita líquida de serviços 5 3.599 13.013
Custo dos serviços prestados 6 (2.672) (8.996)
Lucro bruto  927 4.016
Despesas gerais e administrativas 6 (86) (1.913)
Outras despesas, líquidas 6 (270) (267)
Lucro operacional  571 1.836
Resultado financeiro líquido  296 12
Resultado antes dos impostos  867 1.848
Correntes  (271) (619)
Diferidos  - -
Imposto de renda e contribuição social  (271) (619)
Lucro líquido do exercício  596 1.228
 Capital Lucros/Prejuízos
 Integralizado Acumulados Total
Saldo inicial - 31/12/2019 105 2.492 2.597
Distribuição de Dividendos 0 -2.492 -2.492
Lucro do Exercício 0 596 596
Saldo Final - 31/12/2020 105 596 701

Passivos Notas 2020 2019
Fornecedores 4 - 732
Salários, encargos sociais e impostos 4 - 392
Outras contas a pagar 4 3 16
Total do passivo circulante  3 1.140
Contas a pagar - partes relacionadas. 4 - 18
Total do passivo não circulante  - 18
Patrimônio Líquido: Capital social  105 105
Lucros acumulados  596 2.492
Total do patrimônio líquido  701 2.597
Total do passivo e patrimônio líquido  704 3.755
externos que indicassem a necessidade de efetuar cálculos para avaliar 
a eventual redução do imobilizado a seu valor de recuperação. Nota 4: 
Com relação ao saldo das obrigações, são proveninentes das despesas de 
agenciamento e outras despesas relacionadas as operações de transporte. 
Nota 5: A receita é valor recebido ou a receber pela prestação de serviços 
no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida de 
impostos, abatimentos e descontos. Nota 6: Referem-se a salários, encar-
gos e benefícios de empregados, aluguéis, depreciação, despesas com 
comunicação, viagens, manutenção dos escritórios e serviços profissionais.

Axel Gerald Babonneau - Diretor Presidente
Miguel Marcelo Rio Torto - Contador CRC-SP 183.992/O-0

Dez Asas Participações S.A.
Companhia Fechada - CNPJ Nº 17.456.871/0001-17 - NIRE 35.3.0044785.9

Aviso aos acionistas
A Dez Asas Participações S.A. comunica aos seus acionistas que a Assembleia Geral Ordinária está 
prevista para o dia 27 de abril de 2021, às 12h00, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, 
conjunto 153, nesta Capital. Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da companhia. São Paulo, 25 de março de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

RCB Mellão Participações S.A.
Companhia Fechada - CNPJ Nº 09.516.458/0001-72 - NIRE 35.3.0035950.0

Aviso aos acionistas
A RCB Mellão Participações S.A. comunica aos seus acionistas que a Assembleia Geral Ordinária está 
prevista para o dia 27 de abril de 2021, às 11h00, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, 
conjunto 153, nesta Capital. Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da companhia. São Paulo, 25 de março de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

SPM PARTICIPAÇÕES S.A.
 Companhia Fechada - CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749.1

Aviso aos acionistas
A SPM Participações S.A. comunica aos seus acionistas que a Assembleia Geral Ordinária está prevista 
para o dia 27 de abril de 2021, às 10h00, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, conjunto 
153, nesta Capital. Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas 
na sede da companhia. São Paulo, 25 de março de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. - CNPJ/MF. nº 60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Convocação - 
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Refinaria Nacional 
de Sal S.A. a se reunirem em assembleias gerais conjuntas ordinária e extraordinária, no dia 27 de abril de 2021, às 
10:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 124, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: - Em AGO: 1. Relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 
2. Fixação dos honorários da Diretoria; 3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2020. - Em AGE: 1. 
Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para o 
cumprimento de mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em virtude 
do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2. Eleger membro 
para compor a Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no item anterior, para cumprimento de mandato 
remanescente a findar em 2023. 3. Ampliação do objeto social da sociedade para nele inserir as atividades de (i) venda 
através da internet, de comércio varejista de produtos e acessórios relacionados aos negócios da sociedade; (ii) fabricação e 
venda de gesso. 4. Deliberar sobre a proposta da diretoria de aumento de capital social, sem a emissão de novas ações, caso 
os acionistas aprovem em sede de AGO, a capitalização dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31.12.2020 e 
de parte da reserva de lucros, no valor total de R$ 66.986.568,99 (sessenta e seis milhões, novecentos e oitenta e seis mil, 
quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), com a consequente alteração do “caput” do artigo 4º do 
Estatuto Social. 5. Outros assuntos de interesse social. - Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço 
supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 26 de março de 2021. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. - CNPJ/MF. nº 54.828.736/0001-81 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação - 
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Agropecuária Oriente 
S.A. a se reunirem em assembleias gerais conjuntas ordinária e extraordinária, no dia 27 de abril de 2021, às 14:00hs, 
na sede social na Avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 113, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: - Em AGO: 1. Relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 2. 
Fixação dos honorários da Diretoria; 3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2020. - Em AGE: 1. 
Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para 
o cumprimento de mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em 
virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2. Eleger 
membro para compor a Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no item anterior, para cumprimento 
de mandato remanescente a findar em 2023; 3. Deliberar sobre a proposta de aumento de capital social, sem a emissão de 
novas ações, caso os acionistas aprovem em sede de AGO, a capitalização dos lucros apurados no exercício social encerrado 
em 31.12.2020, no valor de R$ 6.779.864,33 (seis milhões, setecentos e setenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro 
reais e trinta e três centavos), com a consequente alteração do “caput” do artigo 4º do Estatuto Social; 4. Outros assuntos de 
interesse social. - Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o 
artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 26 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente. 

CIA. NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ/MF. nº 61.339.917/0001-
00 - NIRE 353.0005306-1 - Convocação - Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Cia. Natal - Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio a se reunirem em assem-
bleias gerais conjuntas extraordinária e ordinária, no dia 28 de abril de 2021, às 11:00hs, na Avenida Paulista, 352, 10º 
andar, sala 104-B, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: - Em AGE: 1. Proposta da Diretoria 
para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de 
mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em virtude do falecimento 
do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2. Eleger membro para compor a 
Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no item anterior, para cumprimento de mandato remanescente 
a findar em 2023; 3. Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia na Avenida Guilherme Giorgi, 1091, Vila 
Carrão, para a Avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 104-B, ambos nesta Capital. - Em AGO: 1. Relatório da administração, 
balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 2. Fixação dos honorários da Diretoria; 3. Outros assuntos de 
interesse social.- Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o 
artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 26 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-
2 - Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da 
Companhia Mascote de Empreendimentos, a se reunirem em assembleias gerais conjuntas ordinária e extraordinária, 
no dia 28 de abril de 2021, às 09:00hs, na sede social na Av. Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: - Em AGO: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do exercício 
social findo em 31.12.2020; 2.- Fixação dos honorários da Diretoria; 3.- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do 
exercício de 2020. - Em AGE: 1.- Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo 
o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo 
em vista a vacância ocorrida em virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito 
para a referida posição; 2.- Eleger membro para compor a Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no 
item anterior, para cumprimento de mandato remanescente a findar em 2023; 3.- Deliberar sobre a proposta da diretoria 
de aumento de capital social, sem a emissão de novas ações, caso os acionistas aprovem em sede de AGO, a capitalização 
dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31.12.2020 e de parte da reserva de lucros, no valor total de R$ 
59.589.849,73 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e 
três centavos), com a consequente alteração do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social. 4.- Outros assuntos de interesse 
social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o art. 133 da 
Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 26 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Não à toa, o país é o quar-
to maior consumidor 
de games do mundo, 

e metade dos jogadores utili-
zam dispositivos móveis como 
celulares ou tablets. Os dados 
são de um levantamento da 
Newzoo, empresa de inteli-
gência de mercado voltada a 
jogos digitais. 

“Em uma realidade em 
que estamos forçados a 
permanecer dentro de casa 
por mais tempo, as ações de 
marketing das companhias 
também entraram nos apps, 
redes sociais e games de 
grande audiência”, comenta 
Thaís Faccin, sócia da Jahe 
Marketing, assessoria de 
marketing. Ela comenta que 
a ideia de juntar vendas e jo-
gos não é nova. “Quem nunca 
resistiu a sujar as unhas com 
a raspadinha que ganhou 
da loja do quarteirão? Isso 
também era gamificação, só 
que em um ambiente 100% 
analógico”. 

Com a digitalização do 
cotidiano, a indústria de 
games se tornou uma das 
mais lucrativas no mundo, e 

O público quer interagir e resolver um desafio, ou obter uma 
conquista por meio da conexão com a marca ou o produto.
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Este é o ano da gamificação 
do marketing brasileiro

Ao que tudo indica, as empresas brasileiras abraçaram de vez a gamificação para criar outras conexões 
com seus consumidores, para além da experiência de compra

cance da sua marca, para 
surpreender consumidores 
já fidelizados, ou quem sabe, 
despertar aquele desejo por 
um sanduíche com fritas, o 
consumidor brasileiro deve 
encontrar mais ações criati-
vas planejadas por todo tipo 
de marca. O segredo, para 
cada negócio, é saber qual 
público estará online. “Tudo 
indica que 2021 é o ano da 
gamificação do marketing 
brasileiro. Uma das grandes 
vantagens desse tipo de 
interação com uma marca é 
que existe uma participação 
voluntária. 

O público ativamente quer 
interagir e resolver um desa-
fio, ou obter uma conquista 
por meio da conexão com a 
marca ou o produto. Não é 
como um comercial de TV, 
que incomoda por ser intru-
sivo. Esse tipo de ferramenta 
ajuda a manter as pessoas 
engajadas no aplicativo ou na 
função que desempenham”, 
conclui Satye Inatomi, sócia 
da Jahe Marketing. - Fonte 
e outras informações: (www.
jahemarketing.com.br).

o isolamento social imposto 
pela pandemia fez as cifras 
aumentarem. Em 2020, a 
projeção era de algo próximo 
aos US$ 160 bilhões (New-
zoo), número que supera o 
mercado da música e cine-
ma. Há anos, marcas como 
Adidas e Nike já se associam 
a títulos como o jogo oficial 
de futebol da FIFA e o game 
de ação Fortnite, ambos com 
uma audiência fiel de cente-
nas de milhões de jogadores 
no mundo todo. 

Dessa forma, é possível 
comprar e vestir acessórios, 

calçados e produtos das 
marcas com o seu avatar, 
dentro do jogo. Agora a 
tendência vem se populari-
zando no mercado brasileiro. 
Um exemplo recente é o do 
Santander, que se tornou 
patrocinador da liga brasi-
leira do game de ação Free 
Fire, popular no Brasil e com 
recordes de até 80 milhões 
de jogadores online em um 
único dia, em escala global. 
A ação foi ao ar em fevereiro 
e conecta o banco a uma 
audiência ampla e jovem. 

Seja para expandir o al-

Francisco Ferreira (*)       

O ano de 2020 foi um importante 
ponto de inflexão para as fintechs na 
América Latina, que provaram sua 
resistência diante de uma das maiores 
crises já vistas no mundo. 

As fintechs chegaram com a missão 
de simplificar a vida do cliente final, 
usando a tecnologia para desburocra-
tizar processos e transformar, de uma 
vez por todas, a relação entre pessoas 
e dinheiro. Mas, a dúvida que fica é: 
existe espaço para elas na América 
Latina? 

Aí que vem a boa notícia. Não só há 
espaço para as fintechs, como também 

elas vivem o seu momento de ouro. 
Para se ter uma ideia, mais da meta-
de da população de vinte países da 
América Latina está desbancarizada, 
segundo dados do VI Congresso Lati-
no-Americano de Inclusão Financeira. 

Isso significa que existem milhares 
de pessoas que não encontram um 
sistema financeiro que atenda às suas 
necessidades ou empresas que não 
conseguem acessar os serviços bancá-
rios que correspondam ao seu modelo 
de negócio. Em países como México, 
Peru e Colômbia, por exemplo, esse 
percentual ultrapassa 60%. 

E isso é muito grave. É por isso que o 
mercado das fintechs, e os investimen-

tos que elas recebem, crescem em um 
ritmo sem precedentes, especialmen-
te no Brasil, já que concentramos em 
nosso território, em média, 50,5% das 
fintechs situadas na América Latina, 
de acordo com o Banco de Compen-
sações Internacionais. 

O que não falta é espaço para empre-
ender no mercado das fintechs, só que 
a regra é simples: precisa ser inovador, 
simplificar e tornar os processos mais 
inteligentes. Não dá para prever todos 
os desafios que vêm pela frente, mas 
uma coisa é certa: se não muda a vida 
do cliente, você perde o jogo. 

(*) - É CEO e co-fundador da BizCapital.

Ainda há espaço 
para fintechs na América Latina?
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Fraudes de identidade: 
como tornar o 

onboarding mais seguro

No Brasil e ao 
redor do mundo, a 
ocorrência de práticas 
fraudulentas tem se 
consolidado como uma 
situação comum entre 
instituições financeiras

Fatores como instabi-
lidade econômica, a 
presença crescente da 

população em ambientes di-
gitais, bem como a existência 
de sistemas de infraestrutura 
de TI fragilizados, apenas di-
ficultam o enfrentamento de 
uma situação extremamente 
prejudicial para a integridade 
dos procedimentos e a saúde 
financeira das organizações. 
Infelizmente, o cenário é reco-
nhecidamente preocupante e 
configura um modus operandi 
mutável, acompanhando a 
evolução tecnológica. 

Nesse sentido, encontrar 
alternativas para estruturar 
métodos de prevenção a frau-
des de identidade ganha ca-
ráter de obrigatoriedade para 
as empresas, e alguns tópicos 
são fundamentais para que as 
mudanças sejam sentidas no 
cotidiano operacional.  

Grande parte das recomen-
dações que visam diminuir a 
incidência de fraudes de iden-
tidade, sem dúvidas, passa por 
uma nova concepção sobre o 
papel do departamento de TI. 

Não é factível utilizar siste-
mas manuais para organizar os 
dados referentes aos usuários, 
se o objetivo for construir 
uma cultura de segurança das 
informações armazenadas. Es-
ses modelos, que certamente 
cumpriram suas funções em 
tempos onde a tecnologia era 
escassa, hoje, jogam contra 
o combate a acontecimentos 
fraudulentos.

No intuito de verificar e con-
firmar os dados do usuário, por 
meio de integrações de fontes 
informacionais, a automatiza-
ção é uma aliada valiosa para 
agilizar essas etapas e con-
quistar ganhos significativos 
de assertividade. Trata-se de 
uma oportunidade de coletar 
e analisar os materiais necessá-
rios para que o diagnóstico seja 
realizado, apontando possíveis 
irregularidades.

O conceito de Know Your 
Customer (KYC) é peça-chave 
de uma estrutura suficiente-
mente madura para compre-
ender as características de seus 
clientes. Além de proporcionar 
que a organização fique à parte 

dos riscos que determinado 
usuário pode oferecer, por meio 
de avaliações que consideram 
dados de diversas origens a fim 
de confirmar as informações 
fornecidas no cadastro, esse 
é um ponto de partida fun-
damental para empresas que 
procuram introduzir pilares 
de Compliance internamente. 

Ao contrário do que muitos 
imaginam, o KYC não é uma 
possibilidade exclusiva de cor-
porações maiores, pode e deve 
ser absorvido por qualquer 
organização. Com o suporte de 
ferramentas de automatização, 
o método ainda acompanha 
atualizações sobre as pessoas 
físicas e jurídicas, de modo ágil 
e intuitivo.

Quanto mais artifícios para 
consolidar uma validação 
completa do usuário, menor 
será a chance de imprevistos 
prejudicarem as atividades 
operacionais e as próprias re-
lações comerciais. A utilização 
de um sistema biométrico vai 
de encontro com essa linha 
de raciocínio, na medida em 
que exerce a confirmação da 
identidade de quem está por 
trás do cadastro ou solicitando 
a abertura de uma conta. 

Vale destacar a importância 
do uso de soluções de liveness 
detection (prova de vida) para 
evitar possíveis fraudes no 
procedimento de biometria, 
método capaz de checar se a 
selfie retirada é de uma pessoa, 
e não de bonecos, imagens ou 
outros elementos empregados 
por fraudadores.

Por fim, fica cada vez mais 
evidente a necessidade do 
meio empresarial olhar para 
o TI com um olhar mais es-
tratégico, deixando aquela 
visão de que o departamento 
é secundário ou até mesmo 
irrelevante para o funciona-
mento das operações, bem 
como o relacionamento com 
os clientes. 

Hoje, uma estrutura tecno-
lógica consolidada faz toda a 
diferença para que situações 
de fraudes de identidade, 
ataques virtuais e práticas 
cibercriminosas não compro-
metam o avanço do negócio e 
a ingressão da empresa à era 
digital. Logo, tornar o processo 
de onboarding seguro e auto-
matizado deve ser um objetivo 
compartilhado por todos, sem 
exceção.

(*) - É co-founder e COO da 
Nextcode. Com vasta experiência em 

Infraestrutura de TI e segurança de 
dados, o executivo possui mais de 11 

anos de experiência na área. 

Luiz Penha (*)

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Vivaldo José Breternitz (*)

Os profissionais da área de 
TI, já há algum tempo, per-
cebiam que os serviços de 
cloud computing (compu-
tação na nuvem) cresciam, 
mas muitos deles devem ter 
sido surpreendidos pelos 
resultados trazidos por 
uma pesquisa do Synergy 
Research Group: em 2020, 
os gastos com esses servi-
ços superaram aqueles que 
as empresas tiveram com 
plataformas próprias de 
computação. 

Os números são ain-
da mais surpreendentes 
quando se observa que os 
valores relativos a serviços 
na nuvem cresceram 35%, 
chegando a quase US$ 130 
bilhões. 

Enquanto isso, os gastos 
com estruturas próprias 
caíram 6%, para menos de 
US$ 90 bilhões. É a primeira 
vez que isso acontece; até 
2019, os valores aproxima-
damente empatavam; uma 
das explicações dadas para 
o fenômeno é a pandemia, 
que estaria levando as em-
presas a terem estruturas 
próprias mais leves. 

Os valores despendidos 
com plataformas próprias, 
compreendem servidores, 
armazenamento de dados, 
serviços de rede e segu-
rança, além de software 
necessário ao funciona-
mento de toda essa infra-
estrutura. É importante, 
porém, registrar que esses 
números divergem dos 
apresentados pelo Gart-
ner, respeitado grupo de 
consultoria, cujas pesqui-
sas gozam da confiança 
dos profissionais da área, e 
que afirma serem os gastos 
com processamento na 
nuvem, apesar de estarem 
crescendo, muito menores 
que aqueles feitos com 
plataformas próprias. 

De qualquer forma, o tema 
deve ser acompanhado por 
todos aqueles que tem res-
ponsabilidades de gestão 
na área. Carreiras também 
podem ser afetadas, pois, 
em tese, serão necessários 
menos operadores de com-
putador e analistas de redes 
e bancos de dados. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Caio Moreno (*)        
 

Quando falamos em 
multiexperiência, 
estamos falando da 

experiência não só do con-
sumidor, mas também do 
colaborador, e, portanto, é 
muito importante que as em-
presas pensem nos agentes 
de contact center. 

Eles são a interface com o 
cliente final e é muito impor-
tante que as organizações 
não os isolem ou limitem seu 
acesso a todas as soluções e 
ferramentas disponíveis.

Até algum tempo atrás, a 
maioria dos agentes de con-
tact center trabalhava em 
um ambiente tradicional; 
no entanto, agora também 
podemos encontrá-los em 
um ambiente remoto, geral-
mente trabalhando em casa. 

Para que esses agentes 
remotos tenham sucesso, 
existem vários tipos de 
soluções que podem ser 
integradas para ajudá-los a 
realizar seu trabalho e ter um 
desempenho melhor. Quan-
do os clientes finais desejam 
falar com uma empresa, por 
meio de quais canais eles 

O mercado imobiliário experimenta mudanças e novas 
tendências com o advento da pandemia. No período, 
muitos inquilinos tiveram contratos de aluguel encerrados 
pela dificuldade de honrar o compromisso e renegocia-
ram valores, como apontam os dados da Associação das 
Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São 
Paulo (Aabic). 

Segundo o levantamento, 34% dos contratos dos imóveis 
residenciais e comerciais da carteira de locação foram 
ajustados no início da pandemia, em abril de 2020. 

De acordo com Jardel Cardoso, CEO da CredPago, star-
tup referência em garantia de aluguel, principalmente nos 
primeiros meses da pandemia, muitas imobiliárias tinham 
grande parte de suas carteiras de locações garantidas por 
fiadores pessoas físicas. 

Com isso, nos momentos de inadimplência alta e ao con-
tatarem os respectivos fiadores, eles também afirmavam 
que estavam com dificuldades financeiras. 

“Eliminar a figura do fiador descomplica o processo de 
contratação e evita esse tipo de situação constrangedora, 
pois a negociação da cobrança é direta com o locatário”, 
comenta Jardel. 

A pandemia também fez com que muitos inquilinos 
buscassem apartamentos pela internet com tours virtuais 
360º e até mesmo videoconferências. “Além da praticidade 
na busca, a facilidade de alugar um imóvel com recursos 
online reduz a burocracia e o tempo gasto com visitas, 
o que agrada diversos públicos. A pandemia acelerou o 

Nos ambientes remotos em que trabalhamos atualmente, 
é imprescindível ter equipamentos inteligentes.

Eliminar a figura do fiador descomplica o processo de contratação.

Crescem os gastos 
com cloud computing

Contact Center: o mundo 
conectado da multiexperiência
Já aconteceu de você ligar para uma central de atendimento ao cliente e depois de alguns minutos acabar 
desistindo porque o agente não o escutava ou você não conseguia ouvi-lo?

 3) Os dispositivos que ga-
rantem a qualidade do 
áudio e do vídeo, assim 
como equipamentos 
100% disponíveis que 
garantem uma comuni-
cação fluida em todos 
os diferentes espaços 
com que falamos com 
o cliente.

Por isso, nos ambientes 
remotos em que trabalha-
mos atualmente, é impres-
cindível ter equipamentos 
inteligentes, integrados, 
fáceis de usar e intuitivos 
que nos permitam operá-los 
de forma simples, sem a 
necessidade de nenhum 
suporte técnico, consi-
derando desde o uso de 
telefonia tradicional até 
soluções multiexperiência 
que podem ser utilizadas 
de qualquer lugar.

Sem dúvida, quando se 
trata de dispositivos, é fun-
damental colaborar com fer-
ramentas que nos permitam 
ser ágeis, produtivos e ter 
o máximo de desempenho.

(*) - É Leader Devices Portfolio, Avaya 
Latin America. 
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podem se comunicar com 
ela? Com quais tipos de 
ferramentas você pode se 
comunicar? Como a empresa 
pode ajudá-los?

Se nos concentramos nas 
plataformas e nos diferentes 
aplicativos, é importante ter 
uma rede de comunicação 
que não seja isolada, pelo 
contrário, todas as aplica-
tivos devem se comunicar 
entre si. É aqui que os dis-
positivos se tornaram um 
componente essencial para 

mantermos essa comunica-
ção e colaboração de forma 
simples, inteligente, fluida e 
integrada.

Se falamos de dispositivos, 
devemos considerar três 
elementos essenciais:
 1) A experiência do agen-

te, para que ele possa 
proporcionar uma ex-
periência valiosa ao 
cliente;

 2) Os aplicativos que 
podem ser entregues 
a eles, e

Aluguel sem fiador é tendência no mercado imobiliário

processo de digitalização da jornada de locação, fazendo 
com que mais de 80% do processo já seja realizado sem 
que o locatário necessite sair de casa”, analisa o CEO da 
CredPago. 

Na outra ponta, o ambiente virtual também permite que 
imobiliárias e corretores de imóveis gerenciem melhor as 
informações sobre todo o processo de locação por meio de 
computadores, tablets e celulares, facilitando consultas e 
otimizando os contratos. “Em 2021, as soluções tecnológi-
cas que agilizam as tratativas devem ser mantidas. Mas, ao 
mesmo tempo, precisam evoluir junto ao comportamento 
do consumidor”, conclui Jardel. - Fonte e outras informa-
ções: (www.credpago.com.br). 
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