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A primeira dica para uma pequena empresa lutar lado a lado com 
grandes marcas é preencher uma lacuna do mercado. Ou seja, é 
necessário identificar algo que esteja faltando no seu segmento de 
atuação. Mesmo em meio a uma concorrência formada por grandes 
marcas, é possível que uma pequena empresa se fixe no mercado e 
conquiste o seu público alvo. Para tanto, é preciso apostar em uma 
série de estratégias.   

Dicas de como lutar lado a lado com grandes 
marcas

Mesmo antes da pandemia, empresas tradicionais de diferentes 
segmentos já buscavam se posicionar no meio digital com objetivo de 
alcançar o consumidor 4.0. Agora, mais do que nunca, elas desejam 
se posicionar melhor na internet diante de concorrentes que já nas-
ceram digitais. "Não há segmento que não tenha observado o quanto 
é necessário inovar para manter a competitividade e, principalmente, 
o ritmo de vendas.  

Estratégias para empresas melhorarem o 
posicionamento na internet

A demissão é um processo de RH que tem várias formas, uma delas 
é quando acontece do empregador cometer uma falta grave, de ma-
neira que o empregado não consiga mais exercer seu trabalho. Neste 
caso, acontece uma inversão da demissão por justa causa, a chamada 
Rescisão Indireta que é quando o funcionário "demite" a empresa, não 
há acordo, ou seja, uma negociação entre as partes, sem que nenhum 
problema tenha necessariamente acontecido.  

Rescisão Indireta: quando o funcionário 
demite a empresa

Freepik

Negócios em Pauta

Curso online Monólogos do Cinema
O curso será dividido em duas partes, sendo a primeira com foco no 

estudo da obra textual, analisando ativamente cenas selecionadas, iden-
tificando personagens, seus objetivos, ações e obstáculos apresentados 
a eles. A segunda parte propõe trabalhar diferentes monólogos, a partir 
de indicações ou roteiros propostos pelos alunos, sendo dirigidos cenica-
mente, de modo individual. Victoria Ariante é atriz, bailarina e diretora, 
graduada em artes cênicas pela Escola Superior de Artes Célia Helena e 
em teatro musical pela 4Act Performing Arts. Dentre seus trabalhos mais 
recentes, destacam-se a direção do espetáculo Se Essa Lua Fosse Minha, 
com indicações como melhor direção pelo portal Broadway World e melhor 
musical pelo prêmio Bibi Ferreira de 2019. Serão duas turmas disponíveis, 
a primeira, com início dia 13 de abril, com encontros de terça-feira, das 
19h às 21h, e a segunda com encontros de sexta-feira, no mesmo horário, 
com início no dia 16 de abril, ambas as turmas serão totalmente online. 
Mais informações no perfil do Instagram @victoriaariante. As inscrições 
podem ser feitas através do e-mail ariantevictoria@gmail.com.    Leia 
a coluna completa na página 3

Imagem: AI/Tech Women Summit

News@TI

Webinar gratuito: Marco Legal das Startups

@A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) promove 
amanhã, dia 8/4 (quinta-feira), às 17h, o webinar gratuito Marco 

Legal das Startups: empreendedorismo inovador em pauta. Os ex-
positores serão: Bruno Barata Magalhães, Faculty Member na Legal 
Technology & Innovation Institute; Bruno Monteiro Portela, Secretário 
especial adjunto no Ministério da Economia; Maria Carolina Machado 
da Silva Fonseca Ramos, Advogada em Portugal; Tiago Faierstein, 
Gerente de novos negócios na Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI). Laryssa Almeida, Secretária de Ciência, Tecnologia 
e Inovação do Município de Campina Grande/PB, será a moderadora. 
Inscrições gratuitas em: www.aasp.org.br/eventos.   Leia a coluna 
 completa na página 2

AI/Tech Data

A área de vendas é o coração de 
qualquer empresa. Sem ela, o 
negócio simplesmente não existe. E, 
já que é tão estratégica, ela demanda 
uma atenção para lá de especial, com 
ações que sejam realmente capazes 
de gerar conversão.

Nesse contexto de pandemia, ficou 
evidente que aquela máxima de ficar 

esperando o cliente atrás do balcão, já não 
funciona mais. Com boa parte do comércio 
de portas fechadas, empresários de todos 
os portes e segmentos precisaram se mexer 
para garantir as vendas mesmo durante o 
período de isolamento social.

Às pressas, a maioria teve que abraçar 
a tecnologia, lançando e-commerces ou 
mesmo fazendo vendas pelo Whatsapp. 
Mas, o que muitos ainda nem notaram é 
que existem basicamente duas formas de 
prospectar clientes: a prospecção ativa e a 
passiva. E cada uma tem a sua importância. 
A ativa é quando a empresa vai até o cliente 
- e, enganam-se os que pensam que estamos 
falando daquelas desagradáveis ligações de 
telemarketing que nos oferecem produtos 
e serviços que não queremos. 

A prospecção ativa é aquela que busca 
entender as necessidades do cliente e se 
apresenta como a solução ideal para elas. 
Ela pressupõe a oferta de algo relevante, 
oferecido por quem realmente entende do 
assunto, tem autoridade e domínio sobre 
o tema. Por isso mesmo, é caracterizada 
como uma venda mais consultiva, baseada 
em um relacionamento mais próximo com 
o potencial cliente.

Já a prospecção passiva é aquela em 
que a empresa deixa um canal aberto, 
mas o cliente vai chegar no momento 
que for oportuno e conveniente para ele. 
É o caso de uma loja física, um site ou 
mesmo dos perfis em redes sociais. Todos 
esses canais de vendas são reativos e 

Como impulsionar as vendas usando 
a prospecção ativa?

ficam na expectativa pelo aparecimento 
do cliente.

Obviamente, a prospecção passiva é muito 
importante, mas já há bastante tempo, ficou 
evidente que, sozinha, ela não é mais sufi-
ciente para batermos as metas de vendas. É 
preciso desenvolver um trabalho mais inci-
sivo, apresentando para o potencial cliente 
exatamente o que ele quer e na hora que 
deseja. Claro que essa não é uma tarefa fácil, 
mas totalmente possível, ainda mais com os 
recursos tecnológicos que dispomos hoje. 

O primeiro passo para criar uma estraté-
gia de prospecção ativa é criar listas com 
os chamados leads, que são os clientes em 
potencial, aqueles que demonstraram algum 
interesse no que você tem para oferecer. É 
preciso ter cuidado para não ser invasivo 
e, sempre pedir autorização para a inclu-
são nessa lista. Caso isso não aconteça, a 
empresa estará suscetível às penalidades 
da LGPD, que pode gerar sérias consequ-
ências às empresas que fizeram mau uso 
das informações pessoais de seus clientes.

Depois de criar uma base de contatos limpa, 
é preciso criar relacionamento com ela. Isso 
pode se dar por meio de um blog, um e-book, 
e-mail marketing, vídeos, podcasts ou mesmo 
lives, que ganharam tanta projeção durante a 
pandemia. O objetivo é mostrar ao prospect 
que você tem muito conhecimento sobre as 

necessidades dele e principalmente sobre 
seus produtos e serviços.

É preciso cuidado para identificar exata-
mente qual é o momento da compra que seu 
lead está. Ele apenas cogita a possibilidade 
ou já está em vias de fechamento? Tudo isso 
faz muita diferença. Mandar o conteúdo 
certo para a etapa do funil de vendas em 
que ele se encontra é primordial. É preciso 
demonstrar conhecimento sobre o cliente 
e toda a sua jornada de compra.

Tudo isso dá bastante trabalho, mas o 
resultado, sem sombra de dúvida, compen-
sa. É possível ter retornos palpáveis já nos 
primeiros meses. O maior benefício é poder 
contar com uma receita previsível, uma vez 
que a prospecção ativa vai gerar informações 
relevantes sobre o que funciona e o que não 
funciona. Será possível saber, por exemplo, 
quantos leads são necessários para obter 
o resultado de vendas esperado por mês. 
Dessa forma, a empresa vai intensificando 
seus esforços de acordo com as metas.

Toda essa estratégia demanda bastante 
disciplina por parte da empresa, que deverá 
equilibrar as ações entre a prospecção ativa 
e a passiva. Uma vai em busca dos leads e a 
outra os ajuda na tomada de decisão final. 
Felizmente, hoje, há bastante tecnologia 
para ajudar na operação das duas inicia-
tivas, permitindo a automatização do pro-
cesso e o monitoramento dos resultados.

Dentro de poucos meses, a empresa 
terá desenvolvido uma boa inteligência 
de vendas, com base em dados que serão 
determinantes para definir e intensificar 
o que funciona e reduzir as ações que não 
trazem resultados. Com um processo bem 
definido, empresa nenhuma vai ficar espe-
rando o cliente simplesmente cair no colo.

(Fonte: Wanderson Leite é formado em 
administração pelo Mackenzie, também é fundador 

das empresas ProAtiva, app de treinamentos e 
ASAS VR, startup que leva realidade virtual para as 

empresas. É CEO da Prospecta Obras 
(www.prospectaobras.com.br).

Aprendizados 
além-mar 
sobre liderança

Renato Martinelli

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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RECuRSOS HuMANOS ASSuME NOvO 
PAPEL DE gESTOR DE NEgóCIOS

    Leia na página 6

FuNçãO ESTRATégICA

Pré-cadastro para 
vacinação via WhatsApp

O Governo do Estado de São Paulo 
anunciou a possibilidade de pré-ca-
dastro para vacinação contra Covid-19 
diretamente em seu canal oficial no 
WhatsApp. A iniciativa fará a integração 
entre o site Vacina Já e o canal de comu-
nicação pelo WhatsApp. Para acessar o 
chatbot no WhatsApp basta adicionar o 
número +55 11 95220-2923 à sua lista 
de contatos e enviar um “oi” ou clicar 
no link wa.me/5511952202923?text=oi.

https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-08-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/a-curso-online-monologos-do-cinema/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/aprendizados-alem-mar-sobre-lideranca/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dicas-de-como-lutar-lado-a-lado-com-grandes-marcas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/estrategias-para-empresas-melhorarem-o-posicionamento-na-internet/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/rescisao-indireta-quando-o-funcionario-demite-a-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/recursos-humanos-assume-novo-papel-de-gestor-de-negocios/
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OpiniãO
Repensando os serviços 

financeiros: o que os 
consumidores esperam?

A tecnologia 
transformou a forma 
como interagimos, 
principalmente 
quando falamos em 
setor bancário. Não há 
muito tempo, era um 
negócio ‘olho no olho’, 
analógico e altamente 
convencional. 

Hoje é diferente: o sis-
tema bancário agora 
está online, digital, 

instantâneo e tudo pode ser 
feito de onde você estiver, 
quando quiser. As mudan-
ças que testemunhamos 
em 2020 simplesmente 
aumentaram ainda mais as 
expectativas dos clientes 
e, para correspondê-las, 
as instituições financeiras 
precisarão entender as 
mudanças nas necessida-
des das pessoas que foram 
afetadas pela crise.

Segundo pesquisa realiza-
da pela Fujitsu, quase dois 
terços dos clientes esperam 
que sua experiência ban-
cária seja ainda melhor em 
cinco anos. Cerca de 50% 
dos entrevistados desejam 
que seu banco seja mais 
inovador em tecnologia, 
mas um quarto dos respon-
dentes acreditam que seu 
banco simplesmente não 
tem a tecnologia e inovação 
para fornecer os serviços 
que desejam.

Além disso, mesmo com 
anseios de mudança, muitos 
ainda querem manter as 
normas bancárias tradicio-
nais. O estudo mostra que 
seis em cada dez consumi-
dores ainda preferem lidar 
com pessoas para resolver 
um problema com seu banco 
em vez de tecnologia, sendo 
que a grande maioria esco-
lhe somente a instituição 
que tenha uma agência 
local e quase 60% temem 
que não consigam acessar 
dinheiro facilmente caso 
os bancos retirem os caixas 
eletrônicos.

Promover inovação e 
melhorar a experiência 
dos clientes depende fun-
damentalmente de dados. 
Os setores bancário e de 
seguros sempre foram ri-
cos em captura de dados 
porque os clientes e suas 

transações geram grandes 
volumes de informações. 
Para aproveitá-los, a In-
teligência Artificial (IA) é 
uma estrutura infinitamente 
adaptável, capaz de se mol-
dar a qualquer aplicação. A 
manutenção preditiva já é 
um caso de uso real e, no 
setor bancário, está sendo 
aplicada aos dados dos 
caixas eletrônicos a fim de 
detectar os primeiros sinais 
de alerta de falha mecânica 
ou de software.

Já o setor de seguros 
permanece em um está-
gio inicial de maturidade 
de IA, mas está em um 
caminho claro para obter 
ganhos substanciais com a 
automação de processos. 
Enquanto o RPA (Robotic 
Process Automation) ren-
de cerca de 20%, a hiper 
automação baseada em 
Machine Learning resulta 
em aproximadamente 60% 
de economia - melhorando 
ao longo do tempo, confor-
me o algoritmo se adapta a 
processos mais complexos. 

Um dado interessante 
e, preocupante ao mesmo 
tempo, é que o segmento 
ainda precisa gerenciar e 
eliminar fraudes em larga 
escala. O FBI estima que 
as fraudes relacionadas a 
seguros de saúde custem 
às seguradoras dos Esta-
dos Unidos cerca de US$ 
40 bilhões por ano – o que 
gera de US$ 400 a US$ 700 
extras aos prêmios anuais 
à família americana média. 
A aptidão da IA para o re-
conhecimento de padrões é 
excelente na identificação 
de sequências de transações 
suspeitas.

Precisamos fazer um rea-
linhamento de objetivos de 
negócio no setor de serviços 
financeiros e entender com 
maior profundidade como 
essas instituições interagem 
com clientes e funcionários 
atualmente, levando a um 
modelo de negócio robusto, 
ágil, sustentável e resiliente. 
Sempre lembrando que a 
tecnologia não é fim, mas 
sim o meio para proporcio-
nar uma experiência muito 
mais humana e inclusiva aos 
clientes.

(*) - É Diretor de Vendas da Fujitsu do 
Brasil (www.fujitsu.com.br).

Alex Takaoka (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

para alterar endereços de bitcoin com os de criminosos em tempo 
real (www.eset.com/br).

Duosystem conquista a 
Certificação ISO/IEC 27001

@A Duosystem, empresa de tecnologia, especializada em inteli-
gência e inovação em saúde, acaba de conquistar a Certifica-

ção ISO/IEC 27001:2013, referência internacional para gestão de 
sistemas de segurança da informação. O recebimento do selo ISO 
27001 atesta que a Duosystem possui alto nível de maturidade em 
seus processos. A implementação dos controles recomendados pela 
Norma garante que a Duosystem gerencia com segurança de seus 
ativos de informação, como, por exemplo: equipamentos, redes, 
processos, propriedade intelectual e informações a nós confiadas 
pelos nossos clientes.

Pesquisadores da ESET descobrem 
novo trojan bancário

@Pesquisadores da ESET descobriram um novo trojan bancário 
que tem como alvo os usuários corporativos no Brasil. Nome-

ado pelos pesquisadores como Janeleiro, o trojan está ativo desde, 
pelo menos, 2019 em muitos setores, incluindo engenharia, saúde, 
varejo, indústria, finanças, transporte e instituições governamentais. 
De acordo com a pesquisa, o Janeleiro tenta enganar suas vítimas 
com janelas pop-up projetadas para se parecerem com os sites de 
alguns dos maiores bancos do Brasil. Depois disso, ele faz com que 
as vítimas do malware insiram suas credenciais bancárias e infor-
mações pessoais. O Janeleiro capaz de controlar janelas na tela, 
coletar informações sobre elas, matar chrome.exe (Google Chrome), 
fazer captura de tela, bem como controlar teclas de keylogging, 
movimentos do mouse, e pode sequestrar a área de transferência 

Design de Serviços: A solução para 
não interromper o consumidor

O mundo está em constante mudança. É o que prega o “VUCA” – Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade – 
esse conceito se refere ao nosso mundo, ao nosso dia a dia, e é aplicado aos negócios e à vida pessoal.

Marina Almeida Carvalho (*)

As mudanças acontecem muito 
rápido e para acompanhá-las 
é preciso ser ágil, colaborativo 

e principalmente entender de pes-
soas e comportamento humano. Por 
exemplo, dos anos 40 a 70, as vendas 
ocorriam porta a porta, e o vendedor 
contava somente com o seu poder de 
persuasão.

Entre os anos 80 e 2000, as pessoas 
já mostravam uma leve intenção de 
não ser interrompida com uma visita 
inesperada a qualquer momento, logo, 
começou o que chamamos hoje de 
cold call, para agendar uma reunião 
presencial.

Atualmente, com a evolução da in-
ternet, de serviços e marketing digital, 
notamos uma mudança no comporta-
mento das pessoas. De modo algum 
elas querem ser interrompidas, ou 
seja, a prospecção por e-mail voltou a 
ser relevante, tanto quanto anúncios 
no Facebook, Google ou LinkedIn (de 
modo que você entretenha a audiên-
cia). Dessa forma, há troca de poder: 
ao invés da empresa “pressionar por 
uma reunião”, as pessoas se sentem 
empoderadas para decidir qual momen-
to do dia elas irão responder e marcar 
uma reunião.

Para acompanhar todas essas mu-
danças, as empresas estão focando 
cada vez mais em experiências digitais 
end-to-end e omnichannel, visando 
atender ao cliente na plataforma, 
rede social, ou local que está, sendo 
que todo o processo pode ser feito 
no mesmo lugar (físico, digital, ou 
phygital).

AI/ART IT

Enquanto a pandemia continua a forçar 
paralisações pelo mundo, a evolução tec-
nológica tem apresentado um crescimento 
significativo. O uso comercial de drones, 
por exemplo, é uma tendência mundial 
que teve ainda mais impulso com as limi-
tações logísticas impostas pela pandemia. 
O mercado de drones para uso comercial 
deve triplicar até 2023, segundo dados da 
Federal Aviation Administration – (FAA).

Para além do hobby, os drones hoje 
auxiliam nas operações de diversos seg-
mentos como o agronegócio, construção, 
indústria, logística, dentre outros. Para 
isso, pilotos de drone buscam cada vez 
mais profissionalização e licenças junto 
aos órgãos reguladores, como a Agência 
Nacional de Aviação (Anac), no Brasil. Já 
são mais de 60 mil pessoas cadastradas no 
órgão para realizar a operação de drones.

Izaias Vieira veio do ramo do audiovisual 
como repórter cinematográfico e depois se 
reinventou quando conheceu o mundo dos 
drones. “Iniciei com os drones na cobertura 
de eventos e depois abri meu leque quando 
vi as inúmeras possibilidades de atuação do 
mercado na área comercial, como vistorias 
de obras, filmagem de loteamentos, den-
tre outros. Para me profissionalizar como 

Pilotos de drone: profissão vira tendência de mercado 
com crescimento do uso comercial dos equipamentos

nusear os equipamentos, mesmo para 
uso recreativo, já que não se trata de 
um brinquedo e sim de uma aeronave. 
Para se especializar profissionalmente na 
área, é primordial a realização de cursos 
de capacitação que sejam capazes de 
aliar o conhecimento teórico e prático. 
Dessa forma, o usuário aprende como 
pilotar com excelência um drone, ad-
quire conhecimento acerca da legislação 
que regulamenta o uso dos aparelhos, 
conhece as especificações técnicas, 
entre outros tópicos”, afirma Donizete, 
da WillFly.

Com a pandemia, o uso de drones se 
tornou uma realidade ainda mais próxima 
de novas oportunidades de inovação. Para 
o CEO da WillFly, Marcelo Quinderé, o 
drone é uma alternativa para as empre-
sas incorporarem a mobilidade aérea em 
seus negócios e permanecerem altamente 
competitivas.

“Diante desse ‘novo normal’ imposto 
pela pandemia, a adoção de drones está 
sendo primordial para demais logísticas, 
haja vista que o serviço contribui para a 
redução de custos, de deslocamentos, 
economia de tempo e mais transparência”, 
pontua Marcelo Quinderé.

piloto de drone, precisei investir em bons 
equipamentos, fazer os registros necessá-
rios e me atualizar sempre com noções de 
aeronavegabilidade”, relata Izaias, que já é 
piloto de drones há quatro anos.

Segundo Donizete Vicente Jr., líder de 
operação da WillFly, startup que oferece um 
acompanhamento de operações distantes 
por meio de drones, algumas dicas ajudam 
quem está começando na carreira. “Para 
quem está iniciando no ramo é necessário 
focar em alguma especialidade ou mercado. 
Realizar cursos, ficar por dentro das legis-
lações, além de treinar bastante e criar um 
bom portfólio dentro do nicho que escolheu”, 
explica Donizete. 

A startup tem investido na profissão de 
piloto de drone, que é uma grande tendência 
no mercado. A WillFly tem mapeado uma 
rede de profissionais em todo o país e cria 
excelentes oportunidades dentro da grande 
demanda de voos não tripulados.  Atualmente, 
a startup tem mais de 2.400 pilotos no seu 
radar. Esses pilotos passam por um processo 
de homologação e regularização na medida em 
que os voos se expandem por novas regiões. ⠀

“Para se tornar um piloto de drone é 
preciso ter algumas habilidades para ma-

Não é fácil fazer esse processo e 
mudança de mindset nas empresas. 
Uma das alternativas é fazer sessões de 
Design de Serviço (vale ressaltar que 
o Design de Serviço é algo amplo, que 
compreende também produto, negócio 
e processo).

O Design de Serviço é um modelo 
mental que faz toda a diferença, pois 
permite que a empresa co-crie e valide 
soluções com seus usuários/consumi-
dores, testando rapidamente e a um 
custo baixo. Através desse framework, 
toda a equipe e os clientes estão em 
comunicação, para compreender, de 
forma transparente, todas as etapas do 
processo, com uma única perspectiva 
e visão holística, a do consumidor e/ou 
usuário final.

Os benefícios de utilizar essa abor-
dagem:

1)  Aumento da competitividade - a 
empresa testa e valida soluções 

de modo ágil, com o menor 
custo;

2)  Fidelização - com o mindset “cus-
tomer centricity”, a fidelização e 
lealdade dos clientes aumenta, 
dessa forma aumenta indicação, 
ticket médio, share of mind, 
market share, e várias outras 
métricas;

3)  End-to-end - toda a comunicação e 
processo com o cliente acontecen-
do sequencialmente, possibilita 
a inovação para determinados 
clusters.

E essa é uma das melhores formas de 
criar experiências que sejam fluídas, 
entretenham a audiência e conquistem 
a atenção do consumidor, afinal na “era 
da internet” a maior concorrência no 
mercado, é a atenção.

(*) É Gerente de Marketing e Design da ART IT, 
empresa especializada em soluções 

e serviços de TI.

Firjan SENAI lança mais 
de trinta cursos online 

para diversas áreas
Desde o início da pandemia 

do Coronavírus, no ano pas-
sado, a Firjan SENAI aceitou 
o desafio de se reinventar 
para continuar sua missão de 
ofertar educação de qualidade 
durante o isolamento social e 
preparou um diversificado e 
extenso portfólio de cursos 
online de aperfeiçoamento. 
Por isso, estão abertas as 
matrículas para mais de 30 
cursos online para o púbico 
se capacitar sem sair de casa, 
com preços especiais e com 
a mesma qualidade Firjan 
SENAI.

Há turmas para várias áreas 
de conhecimento como BIM - 
Digitalização da Construção 
Civil, Food Design, Tecnolo-
gias de Energias Renováveis, 

Tecnologia de Congelamento 
de Produtos de Panificação e 
Confeitaria, Lógica de Progra-
mação, entre muitos outros.

“A ideia é oferecer possibi-
lidades de aperfeiçoamento 
para profissionais que querem 
se requalificar ou ampliar seus 
conhecimentos, levando a 
qualidade Firjan SENAI para 
a estratégia online. Nosso 
intuito é viabilizar o acesso 
das pessoas nesse contexto 
e avançar em direção a essa 
tendência dos novos tempos”, 
destaca Regina Malta, gerente 
geral de Educação da Firjan 
SENAI SESI. Para a relação 
de cursos e realizar as inscri-
ções, acesse: www.firjansenai.
com.br/cursosonline . Mais 
informações: 0800 0231 231.

Marina Almeida Carvalho
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esteve ativa, o anúncio contou com mais de 23 milhões de impressões, 
alcançando quase 10 milhões de usuários e batendo o recorde de acessos 
ao site da marca - e de todo o guarda-chuva de produtos da empresa 
-, em um aumento de 89% no número de visitas no site (46% delas, 
originárias do TikTok). A ação também alcançou um CTR (clickthrough 
rate, ou taxa de cliques) de 20% - a média do mercado para formatos 
bumper, segundo dados internos, é por volta de 0,30%.

E - GTGS Talks do C4IR Brasil
Amanhã, sexta-feira, acontece das 10h às 12h o “GTGS Talks: rever-
berando discussões sobre tecnologia, sustentabilidade e governança”, 
um evento virtual apresentado pelo Centro para a Quarta Revolução 
Industrial do Brasil, o C4IR Brasil. Tendo como inspiração os debates do 
Fórum Econômico Mundial, o evento conta com a abertura do secretário 
especial de produtividade, emprego e competitividade do Ministério da 
Economia, Carlos Da Costa, e traz três painéis focados em tecnologia, 
sustentabilidade e governança. As perguntas que orientam os debates 
dos painéis são: ‘Quais desafios as tecnologias emergentes impõem à 
sociedade?’; ‘Como a Quarta Revolução Industrial impacta a sustenta-
bilidade?’; e ‘Como deve ser a governança de dados no mundo atual?’. 
Acesso pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=cDGyMT_nsfQ

F - Microfranquias
Pela primeira vez, a ABF (Associação Brasileira de Franchising) divulga 
em uma lista própria a relação das 10 maiores redes de microfranquias 
do país, ou seja, um ranking dos negócios com investimento de até R$90 
mil. Entre os objetivos da separação da tradicional tabela das 50 Maiores 
redes de Franquias está o de acompanhar melhor a evolução de cada 
bloco de franquias, divididos por investimentos e perfis diferentes. A 
Solarprime, maior rede de franquias de energia solar do país, figura na 
lista com o número de 263* unidades em operação em 26 estados mais 
o Distrito Federal (dados do final de 2020). Somente no ano passado 
foram inauguradas mais de 120 franquias especialmente em regiões 
como Sudeste e Norte. Hoje já são mais de 300 unidades e a expectativa 
é chegar a 500 unidades e faturamento de R$500 milhões em 2021.

G - Site de delivery
O MenuDino, site de delivery criado pela startup Consumer, cresceu 
durante a pandemia 436%. Tamanho desenvolvimento foi identificado e 
apontado no Relatório E-commerce no Brasil, realizado pela consultoria 
Conversion. Segundo a pesquisa, o mercado digital cresceu 21% desde o 
começo da crise sanitária do Coronavírus. Ou seja, de fevereiro de 2020, 
até agora. Foram analisados 15 setores e os 200 maiores sites de vendas 
do país. Destes, a categoria “Comidas & Bebidas” ficou em 3ª colocação 

A - Armazenamento em bloco na nuvem
A Pure Storage, fornecedora de soluções de armazenamento de dados 
totalmente em flash, anunciou a disponibilidade geral do Pure Cloud 
Block Store no Microsoft Azure Marketplace. Com um plano de dados 
comum em ambientes multicloud, os clientes podem migrar para a nu-
vem de acordo com suas próprias políticas, permitindo a portabilidade 
do aplicativo para a nuvem e a complementação de cargas de trabalho 
on-premises com soluções de Dev/Test, recuperação de desastres e alta 
disponibilidade na nuvem.

B - Parceria
A Systax, empresa de inteligência fiscal e única a sistematizar a tribu-
tação de todos os segmentos econômicos nas 27 Unidades Federativas, 
anuncia nova parceria direcionada ao ecossistema SAP no Brasil, com 
a Procurement Compass, canal de implementação e revenda de SAP 
Ariba e uma das três maiores consultorias especializadas nesse sistema 
em território nacional. A colaboração entre as empresas tem como foco 
o módulo de negociação do Ariba, o SAP Abriba Sourcing, para que ele 
consiga fazer um mapa comparativo das operações recebidas conside-
rando a carga tributária brasileira – uma das maiores complexidades 
vistas na gestão da cadeia de suprimentos (supply chain) atualmente 
(http://www.systax.com.br/).

C - Premiação
A Atlas Renewable Energy, desenvolvedora internacional de energia 
renovável com operações ao redor das Américas, foi premiada no último 
dia 30 como Sponsor of the Year na América Latina do Próximo Awards 
pelo seu compromisso e desempenho em acelerar a transformação da 
região em direção à energia 100% limpa. A empresa também levou para 
casa o Prêmio Latin America Solar Deal of the Year pelo novo acordo 
financeiro de Juazeiro, na Bahia, uma solução inovadora de financia-
mento que contempla a construção da usina solar de Jacarandá, no 
Brasil. O novo acordo de Juazeiro (BA) da Atlas Renewable Energy 
recebeu o prêmio Latin American Deal of the Year, por sua estrutura 
financeira pioneira e exclusiva, marcando a primeira vez que um projeto 
solar brasileiro foi totalmente financiado em dólares americanos (www.
atlasrenewableenergy.com). 

D - Campanha criativa 
Durante o dia 4 de março, usuários do TikTok - principal destino para 
vídeos curtos em dispositivos móveis do Brasil e do mundo - com mais de 
18 anos assistiram ao vídeo de Dorflex UNO para enxaqueca, da Sanofi. 
A estratégia foi implementada em parceria com a Reamp, adquirida pelo 
digital partner Jellyfish em outubro de 2020. Nas 24 horas em que a ação 

no ranking dos cinco segmentos que mais tiveram crescimento, com 
avanço de 53,4% durante o período. No setor de alimentação, o player 
que obteve mais desenvolvimento é o MenuDino, com +436% no período 
de análise. Inclusive, o site de delivery deu um salto de 250% em seu 
market share, saindo de 3,1% para 10,7% (https://www.programacon-
sumer.com.br/app-delivery-aplicativo-restaurante-online).

H - Case
A Chokdoce – referência em confeitaria, artigos para festas e doces 
em Franca (município no interior de São Paulo), segue em constante 
modernização, sendo que, em 2020, passou por um processo de rebran-
ding, reposicionando-se para a expansão dos negócios. Nessa jornada, 
a companhia tem o apoio da Arius Sistemas, empresa referência em 
inovação no setor varejista, para evoluir os recursos tecnológicos, con-
tando, atualmente, com um sistema integrado de gestão e self-checkout, 
recurso que está sendo transformador para a experiência do cliente. 
A Arius Sistemas vem reforçando a importância da parceria com a 
Chokdoce, apoiando as lojas a crescer e entregar o melhor ao público. 
“Um ponto interessante que a Arius nos proporcionou foi um plano de 
melhorias personalizado para nossa empresa. Os profissionais da Arius 
ficaram dois dias em nossas lojas, percorreram todo o nosso negócio 
para entender um pouco mais sobre nossas necessidades. Com isso, 
montamos um plano de ação para continuar o trabalho de evolução da 
tecnologia utilizada”, diz Fabiano Arantes, Diretor de Operações (COO) 
da Chockdoce (http://www.arius.com.br).

I - Vender em marketplace
Nos dias 8, 9 e 10 de abril, a Universidade Marketplaces - plataforma 
especializada em cursos para marketplaces - realizará o Planning Day, 
imersão gratuita para o empreendedor digital alavancar suas vendas. 
O evento é voltado para empresários que tenham lojas físicas ou vir-
tuais e será conduzido ao vivo pelo Alexandre Nogueira, consultor 
oficial do Mercado Livre e CEO da Universidade Marketplaces. Essa 
edição terá parceria com a B2W Marketplace, responsável pelas mar-
cas Americanas, Submarino e Shoptime, e contará com a participação 
de especialistas que trazem na prática a rotina de um dos principais 
canais de marketplaces do país. Para participar, basta acessar o site e 
se cadastrar gratuitamente: https://universidademarketplaces.com.br/
planning-day-edicao-especial-b2w/

J - Abicab e Abras firmam acordo 
Foi estendida a oportunidade para o consumidor brasileiro aproveitar 
o período de Páscoa com toda segurança. A indústria de Chocolates 
representada pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, 
Amendoim e Balas (Abicab) e o setor supermercadista por meio da 
Associação Brasileira de Supermercados (Abras) prorrogaram o tem-
po de permanência dos produtos de Páscoa nos pontos de venda de 
todo o Brasil até meio de abril. O acordo para a extensão do tempo de 
comercialização dos produtos por mais duas semanas visa garantir que 
os consumidores que não conseguiram acessar aos itens até o feriado, 
devido ao fechamento do comércio em muitas cidades do país, possam 
fazer suas compras com mais tranquilidade e segurança, aproveitando 
também as ofertas e promoções. 

Como analisar as ofertas de emprego 
na recolocação profissional

Com o avanço da 
vacinação no Brasil, a 
projeção de um cenário 
econômico melhor para o 
segundo semestre começa 
a ser desenhada

Com isso as grandes em-
presas já iniciam um pla-
nejamento para futuras 

contratações e esperam angariar 
os melhores talentos, estando 
estes trabalhando para outro 
empregador ou não, e prometem 
apostar alto para conquistar 
mentes brilhantes, mas é pre-
ciso tomar cuidado na hora de 
escolher entrar de cabeça em 
um novo emprego. 

Auxilio há mais de 20 anos 
centenas de profissionais em 
projetos de assessoria de car-
reira e apoio à recolocação no 
mercado e já escutei inúmeras 
histórias destes, sobre escolhas 
erradas e consequências destas 
na sua trajetória profissional. 
Ficando atento às quatro dicas 
abaixo você conseguirá se certi-
ficar de uma boa escolha.
1) Conheça a saúde finan-

ceira da empresam - É 
válido buscar informações 
no mercado, pois se a em-
presa estiver em uma fase 
de reestruturação por um 
momento financeiro  ruim, o 
seu novo emprego pode não 
durar muito tempo. Se você 
estiver trabalhando em uma 
outra empresa, onde possui 
um histórico de resultados 
em alta performance que lhe 
assegure na função, talvez 
seja mais seguro manter o 
terreno conhecido do que 
pisar em um solo onde você 
ainda terá que provar algo 
e talvez pelas contas da 
empresa, pode não ter tanto 
tempo para isso.

2) Entenda o desafio e per-
ceba se está realmente 
pronto para ele - Assumir 
uma nova cadeira não é algo 
muito simples, a empresa 
terá expectativas e preten-
de alcançá-las. Verifique se 
possui todas as habilidades 
necessárias para entregar 
tudo e mais um pouco do 
que o contratante espera 
de você e verifique também 
se a resposta da empresa 
para esta entrega está ali-
nhada aos seus objetivos na 
carreira, para que a relação 
possa se manter e as partes 
crescerem juntas.

3) Faça um paralelo de seus 
objetivos pessoais e os 
da empresa - Algumas 

vezes as empresas precisam 
de um profissional com 
“disponibilidade total”, por 
exemplo; uma indústria não 
pode parar nunca e alguns 
cargos exigem que o profis-
sional esteja à disposição da 
mesma, caso ocorra algum 
problema, onde seja neces-
sário trabalhar em alguns 
finais de semana, ou até 
adentrar por horas e horas 
extras. 

 É preciso pensar também 
se além da compensação 
financeira que este tipo de 
atividade geralmente pro-
põe vale a pena. Veja se a 
sua estrutura familiar e seus 
interesses pessoais estão 
alinhados ao propósito, para 
que a decisão por assumir 
seu novo emprego não seja 
seu maior problema. Vagas 
as quais necessitam de dis-
ponibilidade para viagens 
ou até mesmo mudanças, 
também precisam de muita 
atenção.

4) Os rumores de fusão ou 
aquisição - Representei 
a carreira de grandes exe-
cutivos e muitos tiveram 
seus empregos ceifados 
em processos de fusão 
ou aquisição empresarial. 
Neste cenário há sempre 
dois profissionais para cada 
função e regularmente um 
desses em pouco tempo irá 
ser desligado da companhia. 
É preciso entender se você 
estará sendo contratado 
para resolver uma demanda 
pontual ou se há um projeto 
para você; essa informação 
você deve buscar junto ao 
RH da empresa e ao seu 
líder. 

Nos casos de expansão de 
negócios, onde uma empresa 
adquire a outra para entrar em 
um novo mercado, as coisas 
podem mudar completamente e 
se transformar em solução, pois 
é um cenário que apresenta a 
empresa pretendendo expandir 
e todo projeto de expansão traz 
novas oportunidades. Estando 
atento a essas quatro dicas você 
já estará se permitindo entrar em 
um território muito mais seguro 
e que lhe permita mergulhar 
realmente de cabeça no desafio, 
assumido a posição com muito 
menos riscos das coisas darem 
errado.

(*) - Graduado em Propaganda e 
Marketing pela Estácio da Sá, 

com curso Professional Self Coach 
pelo Instituto Brasileiro de Coaching, 
é especialista em Gestão de Carreira 

e CEO da Employability 
(www.employability.com.br).

Claudio Riccioppo (*)

IGP-DI tem 
inflação de 
2,17% em 
março, diz FGV

O Índice Geral de Preços 
– Disponibilidade Interna 
(IGP-DI), indicador nacional 
calculado pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), re-
gistrou inflação de 2,17% 
em março deste ano. A taxa 
é inferior à observada em 
fevereiro (2,71%), mas su-
perior à apurada em março 
de 2020 (1,64%).

Com o resultado de março, 
o IGP-DI acumula taxas de 
inflação de 7,99% no ano e 
de 30,63% em 12 meses.

A queda da taxa de feve-
reiro para março foi puxada 
pelos preços no atacado e 
na construção. A inflação 
do Índice de Preços ao 
Produtor Amplo, que mede 
o atacado, passou de 3,40% 
em fevereiro para 2,59% em 
março. O Índice Nacional 
de Custo da Construção 
caiu de 1,89% para 1,30% 
em março.

Por outro lado, o Índice 
de Preços ao Consumidor, 
que mede o varejo, subiu de 
0,59% em fevereiro, para 1% 
em março (ABr).

A consulta ficará aberta 
no site da autoridade 
monetária pelo prazo 

de 60 dias. De acordo com 
o BC, essa regulamentação 
que está sendo colocada em 
consulta é prudencial. Não se 
trata de uma regra obrigató-
ria ou procedimental, mas 
algo voltado às instituições 
para que riscos desse tipo 
se estabeleçam entre os 
riscos que já existem e são 
gerenciados tradicionalmen-
te, de forma a se definir um 
normativo único que inclui 
aspectos envolvendo ques-
tões sociais, ambientais e 
climáticas.

“Entendemos que o BC 
precisa aprimorar o que já 
vinha fazendo na área sus-
tentável e também lançar a 
base para ações futuras. A 

A consulta ficará aberta no site pelo prazo de 60 dias.
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BC busca regra para gerenciar risco 
social em instituições financeiras

O Banco Central iniciou uma consulta pública, com o objetivo de coletar sugestões para o aprimoramento das 
regras de gerenciamento de riscos social, ambiental e climáticos aplicáveis ao Sistema Financeiro Nacional

pre vêm acompanhados de 
alterações das principais 
variáveis econômicas dentro 
do horizonte que é conside-
rado relevante para a política 
monetária, o que pode aca-
bar por implicar em riscos 
para o sistema financeiro.

“Questões sociais e am-
bientais, bem como seus efei-
tos sobre entes regulados, 
também trazem riscos para a 
estabilidade do sistema finan-
ceiro nacional. Assim, para 
correspondermos aos nossos 
objetivos determinados por 
lei, devemos nos preparar e 
responder adequadamente a 
essas mudanças estruturais 
da economia, considerando 
riscos ambientais e climáticos 
em nossa economia e no siste-
ma financeiro”, argumentou 
(ABr).

nova dimensão da agenda 
institucional do BC nasceu 
com o objetivo de respon-
der a mais um conjunto de 
transformações estruturais 
na economia, a emergência 
de novos riscos socioam-
bientais para a autoridade 

monetária e a novas deman-
das da sociedade”, explica 
a diretora de assuntos In-
ternacionais e de Gestão de 
Riscos Corporativos do BC, 
Fernanda Nechio.

Segundo ela, eventos cli-
máticos, por exemplo, sem-

Aneel prorroga tarifas de energia 
de distribuidoras em MT, MS e SP
A Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) 
decidiu prorrogar as tarifas 
de energia atuais de três 
concessionárias: Energisa 
Mato Grosso, Energisa 
Mato Grosso do Sul e CPFL 
Paulista. Com isso, não será 
aplicado o reajuste anual 
previsto para este ano e 
continuarão valendo as 
tarifas definidas em 2020. 
A medida atende a 7,1 mi-
lhões de unidades consumi-
doras nos estados de Mato 
Grosso (1,5 milhão), Mato 
Grosso do Sul (1 milhão) 
e São Paulo (4,6 milhões).

De acordo com a Aneel, 
a medida foi tomada le-
vando em conta os efeitos 
negativos da pandemia 
do novo Coronavírus na 
sociedade. Entre os efei-
tos, a agência destacou a 
ameaça à sustentabilidade 
econômico-financeira do 
setor elétrico, que resultou 
em forte pressão sobre as 
tarifas de energia.

“Por essa razão, a Aneel 
tem estudado intensamen-

te alternativas para comba-
ter o efeito da pandemia nas 
tarifas pagas pelos consumi-
dores de energia elétrica”, 
disse a agência.

A Aneel também destacou 
medidas adotadas para pre-
servar a sustentabilidade do 
setor. Entre elas, o aporte 
R$ 900 milhões do Tesouro 
Nacional para socorrer con-
sumidores atendidos pela 
tarifa social e a captação de 
R$ 15 bilhões em recursos 

privados para “prover li-
quidez às concessionárias 
do setor”, a chamada con-
ta-covid.

A agência disse ainda que 
estuda medidas adicionais, 
a exemplo do reperfilamen-
to de montantes a serem 
pagos pelas distribuidoras 
às transmissoras, a título de 
indenização da Rede Básica 
de Sistemas Existentes 
(RBSE); utilização de cré-
ditos de PIS/Pasep e da 
Cofins e consequente de-
volução de créditos tributá-
rios aos consumidores, em 
decorrência da retirada do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) da base de cálculo 
daquelas contribuições das 
faturas de energia elétrica; 
incorporação imediata de 
receitas não destinadas à 
modicidade tarifária (mi-
gração de consumidores, 
encerramento contratual 
antecipado, ultrapassagem 
de demanda, excedente 
de reativos), entre outras 
(ABr).

Medida atende 7,1 milhões de 
unidades consumidoras.
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Incentivos econômicos 
e sociais ampliam 

acesso à 
Robótica Avançada

Inovação é a palavra 
de ordem em um 
mundo pós-pandemia. 
Para a Indústria, 
um dos setores mais 
impactados durante a 
crise, a retomada da 
produção em patamares 
anteriores é tratada 
como prioridade

Uma pesquisa, condu-
zida pela Confede-
ração Nacional das 

Indústrias (CNI), revela 
que 83% dos entrevistados 
concordam que precisam de 
mais inovação para crescer 
e sobreviver. 

Diante desse cenário, a 
automação avança cada 
vez mais com novos re-
cursos capazes de ajudar a 
diminuir custos, melhorar 
a integração entre os pro-
cessos, gerenciar e reduzir 
o consumo de energia dos 
equipamentos e, mais do 
que isso, garantir a segu-
rança do chão de fábrica. 
Os robôs industriais, desde 
sua criação, na década de 
50, desempenharam um im-
portante papel na revolução 
industrial. 

Atualmente, com a Indús-
tria 4.0 já parcialmente con-
solidada, ganham ainda mais 
relevância para qualquer 
empresa que queira con-
tinuar competitiva na era 
da fabricação digital. Uma 
pesquisa do departamento 
de pesquisas Statista mostra 
que a demanda de mercado 
da robótica avançada na 
indústria em todo o mundo 
deve atingir 3,7 bilhões de 
dólares em 2021. 
	 •	Aplicação fora do 

chão de fábrica - As 
aplicações desses bra-
ços mecânicos já são 
bem conhecidas, tais 
como pintura, soldagem, 
montagem, movimen-
tação de carga, entre 
outros. Mas, em tempos 
de Internet das Coisas e 
Inteligência Artificial, a 
tendência é que esses 
equipamentos não es-
tejam presentes apenas 
na linha de montagem, 
mas também fora dela. 
À medida que a roboti-
zação se espalha pelos 
setores, o mito de que 
poderiam eliminar o 
trabalho humano vai se 
descontruindo. 

Ao contrário disso, uma 
pesquisa da Boston Consul-
ting Group (BCG) estima 
que o número de empregos 
gerados por conta da auto-
mação deve aumentar 6%. 
No setor de engenharia 
mecânica pode chegar a 
10%, mostrando que novos 
postos e habilidades devem 
ser exigidos dos operadores. 
Isso porque os robôs não 
foram projetados para tomar 
decisões sozinhos. 

Por mais avançados que 
eles possam se tornar, existe 
uma série de variáveis que 
depende de uma análise 
humana, sem contar que, 
como qualquer tecnologia, 
pode falhar e, nesses casos, 
a intervenção de um opera-
dor é o que garantirá que a 
produção não pare. 

Os robôs colaborativos, 
mais conhecidos como CO-
BOTS, são um exemplo da 
integração com humanos. 
Esses modelos foram jus-
tamente desenvolvidos para 
cuidar de atividades mais 
pesadas, repetitivas e peri-
gosas, enquanto os humanos 
se dedicam às operações 
mais detalhadas e motoras. 

A segurança, outro ponto 
crítico nas indústrias, é mais 
uma vantagem indiscutível 
oferecida pelos robôs. 

Mas, para além dos dife-
rentes modelos e capaci-
dades de carga, a robótica 
avançada trouxe funcionali-
dades e recursos que viabili-
zam uma fábrica integrada, 
conectada e inteligente, tais 
como integração com CLPs, 
conexão com sistemas de 
visão, comunicação com 
outras máquinas e simula-
ção em ambiente virtual, 
etapas que definem o pró-
ximo passo da Indústria 4.0, 
que passa pela manufatura 
avançada rumo a fábricas 
mais inteligentes. 

A despeito de todos esses 
recursos já estarem disponí-
veis, um estudo da Agência 
Brasileira de Desenvolvi-
mento Industrial (ABDI) 
estima que apenas 2% das 
empresas no Brasil adotam 
a manufatura avançada, 
enquanto em países como 
EUA, Coreia do Sul, Israel 
e Alemanha, esse número 
alcança 15%. 
	 •	Manufatura Avançada 

no Brasil - A razão para 
a baixa participação do 
Brasil nas tecnologias 
digitais é um grande pa-
radoxo. Se, por um lado, 
os altos custos de im-
portação encarecem os 
produtos e inviabilizam 
investimentos por parte 
da indústria, por outro, 
depois de implantados, 
podem ser os respon-
sáveis por uma drástica 
diminuição de gastos. 

Uma pesquisa da McKin-
sey prevê que o inves-
timento em manufatura 
avançada poderia reduzir, 
nos próximos oito anos, os 
custos de manutenção de 
equipamentos entre 10% e 
40%, cortar o consumo de 
energia entre 10% e 20% 
e aumentar a eficiência da 
mão de obra entre 10% e 
25%. 

Se para as grandes indús-
trias, o retorno ainda não su-
pera o investimento, para as 
Micro e Pequenas Indústrias 
(MPIs) pode representar a 
diferença entre o encerra-
mento das atividades ou a 
reinvenção em um mercado 
cada vez mais competitivo. 
A economia do país também 
seria beneficiada por essa 
transformação. 

Um outro estudo, da 
Accenture, projeta que a 
adoção da indústria 4.0 nos 
diversos setores da econo-
mia poderia impactar o PIB 
brasileiro em aproximada-
mente US$ 39 bilhões até 
2030. Um dos entraves, no 
entanto, são ainda os bai-
xos estímulos econômicos 
e sociais para ampliar essa 
participação. 

A criação do Centro de 
Estudos e Pesquisa voltado 
à Indústria 4.0 (C4IR Bra-
sil), por parte do governo, 
prevista para entrar em 
operação ainda no primeiro 
semestre deste ano, é uma 
das iniciativas que tenta 
propor soluções para esses 
desafios, como, por exem-
plo, a modernização das li-
nhas de crédito, acordo com 
o comércio internacional e 
revisão de normas. 

Se tudo se concretizar, em 
breve estaremos assistindo 
uma evolução das fábricas 
industriais automatizadas 
para se tornarem autôno-
mas. 

(*) - É especialista de produtos e 
aplicação da Mitsubishi Electric 

(www.mitsubishiElectric.com). 

Jaime Minquini Perroti (*)
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Dessa forma, você 
poderá investir em 
métodos que façam 

a diferença e que tenham 
correlação com seu nicho 
de mercado de forma direta. 

Além disso, ao encontrar 
seus pontos fortes, é pos-
sível ganhar maior valor 
de mercado e notoriedade. 
Consequentemente, o au-
mento do ticket médio e a 
valorização dos seus produ-
tos e serviços acontecerá de 
forma automática. Para isso, 
é possível utilizar diferen-
tes estratégias e recursos, 
como um logotipo marcan-
te, trabalho de marketing 
integrado e até mesmo uma 
identidade visual que se 
conecte com o público do 
seu negócio. 

E, mesmo esses recursos 
sendo tão importantes para 
conseguir se destacar diante 
de outros concorrentes, 
muitos empreendedores 
ainda não fazem uso ou não 
sabem como aproveitar de-
terminadas oportunidades. 
Por isso, preparamos um 
conteúdo especial para aju-
dar a entender melhor sobre 
o assunto e fazer com que 
seu negócio, independente-
mente do segmento, consiga 
alcançar novas pessoas por 
meio de uma comunicação 
eficiente.

Agora que você já sabe a 
importância de se destacar 
de forma diferenciada em 
relação à concorrência, será 
necessário tomar algumas 
atitudes para fazer essa 
mudança de forma leve e 
inteligente. Por isso, confira 
cinco dicas principais para 
aprender a diferenciar sua 
empresa sem grandes pro-
blemas. 
 1) Logotipo estraté-

gico - Antes de mais 
nada, é fundamental 
investir em um logo-
tipo que transmita 
a finalidade da sua 
empresa. De acordo 
com o especialista em 
Criação de Marcas da 
Sollide Logo (sollide-

Tivemos de nos adaptar e aprender com a pandemia. 
No mês de março, ao completar um ano de isolamento 
social, e o home-office como uma realidade para a maio-
ria, empresas e gestores dividem as lições aprendidas e 
que podem ser colocadas em prática também em 2021. 
A CAVE Digital, agência de marketing digital, em São 
Paulo, liderada pelos sócios: Guilherme Gomes, Rafael 
Ribeiro e Felipe Mares, conta seus aprendizados, ao 
longo deste último ano. São lições válidas para qualquer 
empresa:
 1) Ter mecanismos de controle é importante, assim 

como o improviso: nós, gestores, sempre buscamos 
antecipar cenários e preparar nossos negócios para 
contextos (positivos e negativos) que podem surgir. 
No entanto, a pandemia nos ensinou que é impos-
sível prever e antecipar todas as variáveis. Tivemos 
que aprender a ter uma boa dose de improviso e 
capacidade de nos reinventar.

 2) Aquela mudança que sempre procrastinamos, pode 
ser a solução para sobrevivermos: vimos muitas em-
presas correndo para investir em marketing digital 
e em tecnologia, quando se viram impossibilitadas 
de atender aos clientes de maneira tradicional. 
Esta transformação digital que, há muito tempo era 
discutida, mas pouco executada, virou a chance de 
sobrevivência para a maior parte das empresas neste 
último ano.

 3) Saúde deve ser prioridade para as empresas: o 
cenário que vivemos atualmente é completamente 
atípico, mas a pandemia nos ensinou a importância 
de investir na saúde (mental e física) dos nossos 
colaboradores, e também de cuidar do nosso próprio 
equilíbrio. 

 4) Presença física não é tão essencial quanto imaginá-

Cinco ideias para consolidar 
seu negócio no mercado atual
Pode parecer óbvio, mas saber como passar uma mensagem diferenciada no mercado atual é fundamental 
no auxílio da consolidação da marca
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os anunciantes mi-
grem ainda mais para o 
marketing digital, acir-
rando a concorrência.

  Neste caso, é possível 
utilizar diferentes re-
cursos como:

	 	 •	Blogs;
	 	 •	E-books;
	 	 •	Podcasts;
	 	 •	Páginas	 institucio-

nais mais robustas.
 
 5) Atendimento empre-

sarial humanizado 
- Por fim, o atendimen-
to humanizado está 
intimamente ligado à 
diferenciação de uma 
empresa. Principal-
mente nos últimos 
anos. Afinal, cada vez 
mais os consumidores 
estão em busca de 
experiências únicas, 
levando em conta o 
atendimento e a forma 
como são tratados. 

  Por isso, busque se 
importar verdadeira-
mente com as necessi-
dades do cliente, sanar 
suas dúvidas e estar 
realmente presente 
durante o atendimen-
to. Tudo isso faz com 
que a experiência seja 
positiva e sua marca, 
ainda mais reconhe-
cida dentro do seu 
segmento.

Se você está considerando 
abrir o próprio negócio ou 
remodelar o branding da 
empresa já consolidada, é 
fundamental aprender como 
diferenciar sua empresa no 
universo atual. Isso porque 
essa prática será benéfica 
para a elaboração das suas 
estratégias e campanhas, 
além de ajudar a entender 
como seu público pensa. 
Com isso, as chances de su-
cesso da sua marca poderão 
crescer consideravelmente, 
trazendo mais resultados 
positivos. Fonte e mais infor-
mações: (www.sollidelogo.
com.br).

logo.com.br), Dênis 
Costa, “um logotipo 
bem posicionado é um 
investimento para o 
futuro”. Além da sua 
composição estética, 
o logo também deve 
carregar a identidade 
de um negócio, deve 
ajudar a transparecer 
o posicionamento da 
empresa. 

  Mesmo que pareçam 
pequenos detalhes, 
tudo isso faz a dife-
rença para quem tem 
contato com uma mar-
ca pela primeira vez. 
Por isso, esse elemento 
deve ser bem elabo-
rado, e não apenas 
visualmente atrativo. 
Um profissional espe-
cialista, por exemplo, 
pode te ajudar com 
essas questões de for-
ma mais objetiva. 

 2) Identidade visual 
marcante - De forma 
geral, toda a identi-
dade visual de uma 
empresa é importante 
na hora de diferenciar 
a marca. Isso porque 
os elementos estéticos 
carregam um grande 
impacto inicial, já que 
estão estampados em 
campanhas, publici-
dade e nos produtos. 
Dessa forma, a marca 
não apenas poderá se 
destacar de maneira 
positiva, como também 
permanecerá ativa na 
mente dos clientes.

 3) Presença frequente 
nas redes sociais - É 

inegável que as redes 
sociais possuem um 
papel importante na 
característica de dife-
renciação de um negó-
cio. Por isso, ter uma 
presença frequente 
nessas mídias é uma 
das principais estraté-
gias para ganhar mais 
espaço no mercado 
atual.  

  Por exemplo, investir 
em interações diferen-
tes com os usuários, 
realizar postagens in-
terativas e periódicas 
e fazer perguntas fre-
quentes para a audi-
ência. Dessa forma, a 
sua marca poderá se 
destacar dos concor-
rentes em diversas 
áreas, não apenas no 
mercado de produtos.

 4) Site com conteú-
dos de valor para 
o usuário - Oferecer 
um site com conte-
údos de valor é uma 
das estratégias que 
mais se populariza-
ram nos últimos anos. 
Especialmente na era 
digital, o consumidor 
busca mais que ape-
nas um produto, mas 
também informações 
relevantes que possam 
melhorar e ajudar na 
utilização do que está 
prestes a contratar. 

  Assim, sua empresa 
deve não apenas for-
necer um serviço de 
qualidade, mas agregar 
valor para o cliente. 
Segundo o portal UOL, 
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Lições e aprendizados que a pandemia nos 
trouxe e que servem para qualquer empresa

vamos: aquela viagem de avião para um encontro 
de uma hora, ou uma reunião de alinhamento de 
equipe às 8h da manhã no escritório, parecem menos 
necessárias do que eram no passado, não é mes-
mo? Com a pandemia, aprendemos que as pessoas 
podem ser produtivas trabalhando remotamente, e 
ressignificamos a necessidade de presença física nos 
escritórios.

 5) Estamos todos conectados, vamos aproveitar isso: 
Nessa pandemia, ampliamos os horizontes para 
contratação de equipe, trazendo pessoas de outras 
cidades e estados para o time, fato que seria impen-
sável no passado. Uma operação 100% digital abriu as 
fronteiras dos negócios e ampliou as possibilidades 
de contratação e também de prestação de serviços 
em outros lugares do Brasil e do mundo.

Um ano de isolamento social, e o home-office como uma 
realidade para a maioria, empresas e gestores.



Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
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Ativo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  138,00 45,24
Caixa e Equivalentes de Caixa  138,00 45,24
Não Circulante  123.907.754,16 92.058.384,49
Adiantamento para Futuro 
 Aumento de Capital  752.458,62 752.458,62
Créditos com Pessoas Ligadas  34.940.322,47 23.576.231,45
Investimentos  88.214.973,07 67.729.694,42
Total do Ativo  123.907.892,16 92.058.429,73

Passivo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  - 63.472,66
Obrigações Trabalhistas e Sociais  - 63.470,98
Obrigações Tributarias  - 1,68
Não Circulante  11.413.633,02 -
Créditos de Pessoas Ligadas  11.413.633,02 -
Patrimônio Liquido  112.494.259,14 91.994.957,07
Capital Social  49.049.129,00 49.049.129,00
Reservas de Lucros  63.445.130,14 42.945.828,07
Total do Passivo  123.907.892,16 92.058.429,73

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2020
Despesas Operacionais  2020/R$ 2019/R$
Despesas Administrativas  48.608,47 46.547,59
Impostos e Taxas  169,84 162,83
Despesas Financeiras  669,25 670,90
Outras Receitas  20.548.749,63 77.244,14
Lucro antes dos Efeitos Fiscais  20.499.302,07 29.862,82
Lucro Líquido do Exercício  20.499.302,07 29.862,82
Lucro Liquido por Ação  0,005688 0,000008

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades operacionais  2020/R$ 2019/R$
Lucro Líquido do exercício  20.499.302,07 29.862,82
Ajuste por:
Equivalência Patrimonial  (20.485.278,65) (77.244,14)
Lucro Líquido Ajustado  14.023,42 (47.381,32)
Aumento (redução) das contas do Passivo
Obrigações Trabalhistas e Sociais  (63.470,98) -
Obrigações Tributárias  (1,68) -
Fluxo de Caixa das atividades operacionais  (49.449,24) (47.381,32)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução de Empréstimos 
 e Adiantamentos  (11.364.091,02) 47.323,00

  2020/R$ 2019/R$
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  (11.364.091,02) 47.323,00
Fluxo de caixa das atividades de Financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  11.413.633,02 -
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  11.413.633,02
Fluxo de caixa do exercício  92,76 (58,32)
Saldo no Início do exercício  45,24 103,56
Saldo no final do exercício  138,00 45,24
Fluxo de caixa do exercício  92,76 (58,32)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao 
exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2020. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 11 de Março de 2021.

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC 
PME, em concordância com ás Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009. 
2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos bancários (R$1,00 em 
2020 e R$ 45,24 em 2019) e aplicações financeiras (R$137,00 em 2020). 
3- Outros ativos e passivos circulantes e não circulante: São demonstrados 
pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculá-
veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e varia-
ções monetárias incorridas (passivos). 4- Investimentos são considerados 
pelo método de equivalência patrimonial quando consideradas coligadas, 
reconhecida sua proporcionalidade no resultado. 5- As receitas e despesas 
são reconhecidas no resultado pelo regime de competência.
6- Participações Societárias:  Capital % de par- Patrimônio
   Social ticipação Líquido
Mascopart Ltda  33.379.614,00 99,99 24.807.371,18
Nenufares Partic.Socied.Anon.  21.745.993,00 99,99 46.803.175,23
Usina Açucareira Paredão S/A  39.961.238,00 55,79 26.375.855,75
Agapantos Empr.Part.Ltda  2.544.326,00 30,41 2.538.378,76
Acácias Participações Ltda  10.294.484,00 22,06 4.968.401,03
7- O Capital Social é de R$ 49.049.129,00 totalmente integralizado e re-
presentado por 3.604.095.382 ações ordinárias sem valor nominal. 8- O 
Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com base no lucro 
presumido.A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Reservas de Lucros Reserva Legal Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2018  49.049.129,00 40.070.185,23 2.845.780,02 91.965.094,25
Resultado do Exercício  - 28.369,68 1.493,14 29.862,82
Em 31/12/2019  49.049.129,00 40.098.554,91 2.847.273,16 91.994.957,07
Resultado do Exercício  - 19.491.294,82 1.008.007,25 20.499.302,07
Em 31/12/2020  49.049.129,00 59.589.849,73 3.855.280,41 112.494.259,14

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ. 54.849.047/0001-53

AK - Empreendimentos e Participações S/AAK - Empreendimentos e Participações S/AAK - Empreendimentos e Participações S/AAK - Empreendimentos e Participações S/AAK - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ nº 05.248.120/0001-26

Relatório da Diretoria

Balanços Patrimonias Encerrados em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Valores Expressos em Reais - R$
Ativo       31.12.2020       31.12.2019
Circulante 112.133 43.773.863
Caixa 3.472 2.346
Bancos Conta Movimento 3.591 938.781
Títulos e Valores Mobiliários - 42.827.690
Outros Créditos 105.070 -
Imposto a Compensar - 5.046

Não Circulante 125.733.046 87.937.654
Investimentos 125.708.436 87.723.466
Imobilizado Liquido 24.609 214.188

Total do Ativo 125.845.178 131.711.517

Passivo       31.12.2020        31.12.2019
Circulante 405 7.477
Obrigações Tributárias - 7.385
Retenções Tributárias 405 92

Não Circulante 779.900 1.323.946
Obrigações a Pagar 779.900 779.900
Receita Diferidas sobre
  Aplicações Financeiras - 544.046

Patrimônio Líquido 125.064.873 130.380.094
Capital Social 49.196.590 49.196.590
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital Social 59.964.443 53.367.523
Reserva de Lucros 3.997.822 3.997.822
Reserva de Retenção de Lucros 11.906.018 23.818.159
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 125.845.178 131.711.517

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - Valores Expresso em Reais - R$
Capital Reservas  Reserva de Adiantamento para Futuro

       Social      Lucros Retenção de Lucros Aumento de Capital Social            Total
Saldo em 31.12.2018 49.196.590 3.997.822 32.836.041 57.531.653 143.562.106
Prejuízo do Exercício - - (9.017.883) - (9.017.883)
Transferência entre Contas - - (4.164.130) (4.164.130)
Saldo em 31.12.2019 49.196.590 3.997.822 23.818.158 53.367.523 130.380.093
Prejuízo do Exercício - - (11.912.141) - (11.912.141)
Transferência entre Contas - - - 6.596.920 6.596.920
Saldo em 31.12.2020 49.196.590 3.997.822 11.906.018 59.964.443 125.064.873

Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias submetemos a apreciação de V.Sas.,as Demonstrações Contábeis dos
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019. São Paulo, 28 de Janeiro de 2021. A Diretoria

Demonstrações dos Resultados dos Exercícios Apurados
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Valores Expressos em Reais - R$

Demonstrações do Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2020 e 2019 - R$

Despesas e Receitas       31.12.2020       31.12.2019
Despesas de Administração (2.380.402) (4.932.716)
Impostos Taxas e Contribuições (28.946) (31.501)
Despesas Financeiras (14.274) (8.496)
Despesas Patrimoniais (189.579) (189.579)
Despesas Eventuais (717) (6.012)
Resultado da Equivalência Patrimonial (10.027.701) (4.221.391)
Receitas Financeiras 1.092.133 526.987

Total das Despesas e Receitas (11.549.486) (8.862.707)
Lucro do Exercício (11.549.486) (8.862.707)
Resultado Antes do Imposto de Renda (11.549.486) (8.862.707)
Provisão para Contribuição Social (99.109) (47.429)
Provisão para Imposto de Renda (263.546) (107.747)
Lucro do Exercício (11.912.141) (9.017.883

Atividades Operacionais       31.12.2020       31.12.2019
Prejuízo do exercício (11.912.141) (9.017.883)
Menos:
Resultado da Equivalência Patrimonial 10.027.701 4.221.391

Lucro Ajustado (1.884.440) (4.796.491)
Aumento de impostos a compensar - 4.126
Aumento de retencoes tributárias (405) (92)
Obrigações a Pagar - (747)

Caixa líquido consumido
  nas atividades operacionais (1.884.845) (4.793.205)
Atividades de Investimento
Aumento de Investimentos (37.984.971) 48.132.934
Imobilizado Liquido (189.579) (189.579)

Ajustes Anteriores 2.894.561 (3.418.854)
Atividades de Financiamento
Adiantamento para Aumento de Capital (6.596.920) (4.164.130)

Aumento (Redução) das Disponibilidades (43.761.754) 35.567.166
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
Inicial 43.768.816 8.201.650
Final 7.063 43.768.816

Redução das disponibilidades 43.761.754 (35.567.166)

André Kissajikian
Diretor Presidente

As demonstrações Contabéis completas estão disponíveis na sede da Companhia.

João Carlos Granero
Contador  CRC-1SP-199020/O-3

Balanço Patrimonial Encerrado em
31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Valores Expressos em Reais - R$

Ativo    31.12.2020    31.12.2019
Circulante          46.230          90.417
Caixa e Equivalentes 46.230 90.417
Não Circulante     1.641.525     1.641.525
Depositos Judiciais 63.576 63.576
Contas a Receber de Clientes 1.401.263 1.401.263
Imobilizado 176.685 176.685
Total do Ativo     1.687.755     1.731.942
Passivo    31.12.2020    31.12.2019
Circulante                  -           2.201
Impostos e Contribuições a Recolher - 213
I.R.P.J. a Recolher - 1.243
C.S.L.L. a Recolher - 746
Não Circulante 604.780 604.780
Receitas e Despesas Diferidas 604.780 604.780
Patrimônio Líquido     1.018.976     1.060.961
Capital Social 100.000 100.000
Reservas de Lucros 20.000 20.000
Reserva de Retenção de Lucros        898.976        940.961
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital Social 64.000 64.000
Total do Passivo     1.687.755     1.731.942

Demonstrações dos Resultados dos Exercícios Apurados
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Valores Expressos em Reias - R$

   31.12.2020    31.12.2019
Receitas 9.621 57.789
Receitas de Aluguel 9.621 57.789
(-) Impostos Incidentes (351) (2.109)
(-) Pis Faturamento (63) (376)
(-) Cofins (289) (1.734)
Total das Receitas 9.270 55.680
Despesas e Receitas (50.517) (19.936)
Despesas Administrativas (46.621) (15.230)
Outras Despesas (2.687) (2.223)
Despesas Financeiras (940) (1.228)
Despesas Eventuais (269) (1.255)
Totas das Despesas e Receitas (41.247) 35.744
Resultado antes do IRPJ e CSLL (41.247) 35.744
Provisão para Imposto de Renda (462) (2.774)
Provisão para Contribuição Social (277) (1.664)
Lucro / Prejuízo do Exercício        (41.985)          31.306

Demonstrações do Fluxo de Caixa Levantados
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Valores Expressos em Reais - R$

BFL S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISBFL S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISBFL S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISBFL S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISBFL S/A - EMPREENDIMENTOS GERAIS
CNPJ nº 04.376.726/0001-84

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019. São Paulo, 28 de Janeiro de 2021.

Atividades Operacionais    31.12.2020    31.12.2019
Prejuízo do exercício (41.985) 31.306
Mais
Provisão para I.R.P.J. e C.S.L.L. - (4.438)
Lucro/Prejuizo Ajustado (41.985) 26.868
Menos:
Pagamento de I.R.P.J. e C.S.L.L. (1.988) 4.438
Aumento(Diminuição) de impostos a recolher            (213)           1.050

Caixa líquido Originária
  das atividades operacionais        (44.186)          32.356
Aumento (Redução) das disponibilidades        (44.186)          32.356
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
Inicial 90.417 58.061
Final          46.230          90.417

Aumento das disponibilidades          44.186        (32.356)
Demonstração dos Lucros ou Prejuizos Acumulados - Valores Expresso em Reais - R$

Capital Reservas  Reserva de Adiantamento para Futuro
       Social      Lucros Retenção de Lucros Aumento de Capital Social            Total

Saldo em 31.12.2018 100.000 20.000 909.655 64.000 1.093.655
Lucro do exercicio - - 31.306 - 31.306
Saldo em 31.12.2019 100.000 20.000 940.961 64.000 1.124.961
Prejuizo do exercicio - - (41.985) - (41.985)
Saldo em 31.12.2020      100.000      20.000                  898.976                             64.000     1.082.976

André Kissajikian - Diretor Presidente
João Carlos Granero - Contador CRC - 1SP-199020/O-3

As Demonstrações Contábeis completas estão disponíveis na sede da Companhia

SANTSANTSANTSANTSANTA MARA MARA MARA MARA MARTTTTTA S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSA S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSA S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSA S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSA S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ Nº 16.197.824/0001-33

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019.

São Paulo, 28 de Janeiro de 2021. A Diretoria
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Valores Expressos em Reais - R$

Ativo    31.12.2020    31.12.2019
Circulante 605.997 603.968
Caixa e Bancos Conta Movimento 12.331 10.303
Devedores Diversos 15.000 15.000
Contas a Receber 291.562 291.562
Impostos a Compensar 254.075 254.075
Promitentes Compradores de Imóveis 33.029 33.029

Não Circulante 3.187.459 3.339.954
Impostos a Recuperar 835.861 835.861
Outros Credores 177.349 329.844
Conta Corrente Empreendimento 389.820 389.820
Imóveis Destinados a Venda 1.770.000 1.770.000
Imobilizado 14.430 14.430

Total do Ativo     3.793.456     3.943.922

Passivo    31.12.2020    31.12.2019
Circulante 698.426 498.150
Contas a Pagar 698.426 498.150

Não Circulante 86.510 86.510
Credores Diversos 8.720 8.720
Provisão Tributária 56.104 56.104
Receitas e Despesas Diferidas 21.686 21.686

Patrimônio Líquido 3.008.519 3.359.262
Capital Social 2.314.638 2.314.638
Reservas de Lucros 789.624 789.828
Lucros / Prejuizos Acumulados (455.743) (205)
Adiantamento para Futuro
  Aumento do Capital Social 360.000 255.000

Total do Passivo     3.793.456     3.943.922

Demonstrações dos Resultados dos Exercícios Apurado
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Valores Expressos em Reais - R$

Despesas do Exercício    31.12.2020    31.12.2019
Despesas Administrativas (454.983) -
Despesas Financeiras (590) (205)
Taxas e Contribuições (170) -

Total das Despesas do Exercício (455.743) (205)
Prejuizo do Exercício (455.743) (205)

Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Valores Expressos em Reais - R$

Atividades Operacionais    31.12.2020    31.12.2019
Prejuízo do exercício (455.743) (205)
Menos:
Reducao (Aumento) de Depostio Judicial 152.495 (254.707)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 105.000 255.000
Aumento (Reducao) de obrigacoes a pagar        200.276                  -

Caixa líquido gerado (consumido)
  nas atividades operacionais           2.028                89
Redução das disponibilidades           2.028                89
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
Inicial 10.303 10.214
Final          12.331          10.303

Redução das disponibilidades           2.028                89

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - Valores Expressos em Reais - R$
Capital Social Reservas  Lucros Reservas de Retenção Lucros Aumento de Capital              Total

Saldo em 31.12.2018 2.314.638 961.222 (171.394) - 3.104.466
Prejuízo do Exercício - - (205) - (205)
Transferencia Entre Contas - - - 255.000 255.000
Saldo em 31.12.2019 2.314.638 961.222 (171.598) 255.000 3.359.262
Prejuízo do Exercício - - (455.743) - (455.743)
Transferencia Entre Contas - - - 105.000 105.000
Saldo em 31.12.2020 2.314.638 961.222 (627.341) 360.000 3.008.519 André Kissajikian - Diretor Presidente

João Carlos Granero - Contador CRC-1SP-199020/O-3As Demonstrações Contábeis completas estão disponíveis na sede da Companhia

Portcapital Gestora e Consultoria de Recursos Ltda.
CNPJ/ME nº 16.907.964/0001-58  –  NIRE 35.229.369.374

Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Ficam os sócios da Sociedade Empresária Limitada Portcapital Gestora e Consultoria de Recursos 
Ltda., de acordo com o artigo 1.072, da Lei nº 10.406 de 10.01.2002, convocados para reunirem-se em 
Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 15 de Abril de 2021, na sede social localizada na Avenida das 
Nações Unidas, nº 12.399, conjunto 124-B, Brooklin Paulista, cidade de São Paulo - SP, em primeira 
chamada às 10 horas, necessitando a presença dos titulares de 3/4 do capital social, e em segunda 
chamada às 12h30min, com qualquer número, para deliberarem sobre: Ordem do Dia: 1) Aumento de 
capital social e ingresso de novos sócios, alterando a Cláusula Quarta do Contrato Social; 2) Eleição 
de novos sócios administradores e responsáveis pela sociedade perante a Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM, incluindo a delimitação de poderes de cada sócio administrador e a exclusão do 
Parágrafo Sexto da Cláusula Sexta, alterando a Cláusula Sexta e respectivos parágrafos do Contrato 
Social; 3) Autorizar a consolidação do Contrato Social em virtude das deliberações dos itens da ordem 
do dia. São Paulo, 07 de abril de 2021. João Antonio Lopes Filho - Sócio Administrador.

Alexandre Rodrigues (*)
 

Em 2020, uma análise da 
WiproDigital revelou 
que 81% dos diretores 

de marketing consideravam 
importantes as competências 
desta ferramenta e 62% pla-
nejaram aumentar os gastos 
com ela. 

O crescimento não é por 
acaso: 63% dos consumidores 
desejam receber recomenda-
ções de produtos e serviços 

Martech: uso inteligente de dados gera 
mais eficiência nos resultados

Não é segredo que a tecnologia vem revolucionando o setor de marketing. Em 2019, uma pesquisa do Gartner já apontava que 1/3 da verba deste setor 
era destinada à Martech

de forma personalizada, de 
acordo pesquisa da Accentu-
re. Em um mercado global de 
tecnologia de marketing ava-
liado em US$ 121,5 bilhões, 
com crescimento de 22% em 
relação a 2020, (dados do 
relatório Martech: 2020 and 
beyond), o uso de estratégias 
inteligentes e mais focadas 
precisa ser a ‘bola da vez’ de 
qualquer negócio que deseje 
atingir o sucesso sem gastos 
desnecessários. 

Há alguns anos, antes do 
‘boom’ das redes sociais, era 
comum o investimento em 
marketing e publicidade fo-
cado em mídias com maior 
audiência. Entretanto, o custo 
era muito alto e o resultado 
era sempre uma incógnita, 
nem sempre se chegava aos 
resultados desejados. O prin-
cipal motivo é que, embora o 
alcance fosse alto, não se sabia 
se o público-alvo daquele de-
terminado negócio estava ali. 

A tendência era óbvia: 
unir tecnologia e estratégia 
para tornar o processo mais 
eficaz, uma vez que a evo-
lução tecnológica também 
transformou o consumidor, 
que agora deseja uma melhor 
experiência e personalização. 
A prova disso é lembrar que 
há exatos 10 anos existiam 
apenas cerca de 150 softwa-
res voltados para marketing 
e vendas e, em 2020, esse 
número ultrapassou 8 mil. 

Empresas que realizaram 
uma transformação digital 
adequada já passaram a en-
xergar o marketing digital de 
forma mais inovadora: captu-
rando e utilizando dados de 
maneira inteligente a fim de 
criar campanhas específicas e 
ações integradas e coordena-
das em múltiplos canais para 
determinado perfil de público. 

Uma mineração e organi-
zação adequada dos dados 
permite gerar ações mais 

segmentadas e eficientes que 
possam impactar o público de 
forma mais atraente, direta e 
resultando maior engajamento, 
tanto no âmbito institucional 
quanto nos resultados das 
vendas. Além disso, o uso da 
Mar tech promove a integração 
entre áreas, principalmente as 
de tecnologia, vendas e marke-
ting, o que gera mais produtivi-
dade, melhora a performance e 
traz melhores resultados. 

A união desta ferramenta 
com o universo de BI (Bu-
siness Intelligence) também 
possibilita maior agilidade 
para os tomadores de deci-
sões no dia a dia, uma vez que 
as informações não são ape-
nas coletadas e armazenadas, 
mas também interpretadas e 
traduzidas, gerando os indi-
cadores necessários para o 
avanço do negócio. 

Com as inúmeras possibili-
dades de impactar os clientes, 
tais como: anúncios impres-
sos, digitais, presenciais, entre 
outros, a Martech beneficia 
não apenas o ambiente online, 
mas também possibilita criar 
estratégias focadas em cada 
perfil de público, de mídia e 
de ambiente, de acordo com 
o resultado desejado. 

Isso quebra paradigmas da 
migração do marketing para 
determinados tipos de mídia, 
requerendo ações nos univer-
sos online e offline de forma 
mais equilibrada, inclusive 
para os gigantes da tecno-
logia. Um exemplo recente 
desta junção foi o fenômeno 
Ominichannel, que integrou 
as lojas online com as lojas 
físicas, determinando papéis 
diferentes para cada uma no 
atendimento ao cliente. 

Do lado de cá, com o ob-
jetivo de se tornar cada vez 
mais uma empresa focada 
em transformação digital, 
aliando a experiência em 
tecnologia, criação e execu-
ção completa para ajudar os 
clientes a alcançar a máxima 
eficiência além do e-commer-
ce, já tivemos alguns bons 
exemplos dos benefícios do 
uso da Martech. 

Criamos uma plataforma 
para a Ambev para gerenciar as 
informações da área de even-
tos, promovendo a integração 
com Power BI para análises de 
dados. Essa estrutura captura 
e organiza as informações, di-
recionadas às ações de manei-
ra mais ágil e competente. Para 
outro cliente que visava elevar 
o fluxo dos estabelecimentos 
que vendem seus produtos, 
criamos uma plataforma que 
permite a criação de campa-
nhas nas redes sociais destes 
estabelecimentos, focadas nas 
marcas mais vendidas pelo 
lojista. 

Por meio do ‘dark post’ - 
publicação destinada apenas 
a ‘ads’ e não às timelines - as 
campanhas são direciona-
das por de perfil do público 
e dados geográficos, o que 
gerou aumento do fluxo dos 
estabelecimentos e, conse-
quentemente, elevou a venda 
de produtos da distribuidora 
para aquele local. O projeto 
foi desenhado e desenvolvido 
por nós desde o início e já 
conta com mais de mil esta-
belecimentos em todo o país. 

A tecnologia veio para ficar 
e transformar cada vez mais o 
mundo e tudo o que conhece-
mos. Aliar esta evolução às es-
tratégias de marketing não só 
traz resultados concretos, mas 
também economia de recursos 
e a garantia de permanência do 
negócio no mercado. 

(*) - É COO na Webjump e bacharel 
em engenharia mecânica pela 

FEI. Possui mais de dez anos de 
experiência em estratégias digitais 

para vendas online e offline 
(https://webjump.com.br/).
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 08 de abril de 20216

Ana Dávalos (*), Karine Canineo (**) e César Garcia (***)  

Com o auxílio da tecnologia e de softwares de gestão de tempo e 
produtividade, o agente de RH desenvolveu uma função estra-
tégica, alinhada e aderente às necessidades do negócio e com 

decisões muito mais assertivas para o desenvolvimento da empresa.

De um modo geral, a nova realidade de trabalho exige uma 
compreensão real das necessidades de cada colaborador, para 
garantir processos mais humanos e assertivos ao levá-los para 
um ambiente virtual, seja híbrido ou remoto. Isto é, está muito 
relacionado à gestão de pessoas e ao relacionamento humano. 
Mesmo que o meio seja digital, a conexão e o vínculo precisam 
ser mantidos e fortalecidos.

Neste contexto, pudemos perceber que garantir o bem-estar 
e a qualidade de vida dos colaboradores são questões que estão 
diretamente relacionadas à produtividade e ao desempenho. 
A partir do momento que as pessoas são parte significativa da 
realização dos projetos e dos negócios, o agente de RH passa a 
ser um gestor a serviço de melhores resultados para a empresa.

Ferramentas tecnológicas - Esta evolução para um RH es-
tratégico, conectado ao negócio, exige novas maneiras de exercer 
esta função, como a utilização de ferramentas tecnológicas que 
auxiliem neste processo. A tecnologia automatiza os processos da 
área, tornando-os mais dinâmicos, reduzindo custos e deixando 
a empresa mais próxima dos seus colaboradores. 

Ou seja, permite que o RH desempenhe este papel estraté-
gico, otimizando tempo, melhorando processos, aumentando o 
conhecimento sobre os colaboradores e permitindo análises que 
apoiam a liderança da empresa.

A implementação dessas tecnologias desempenha um papel 
fundamental em todas as etapas deste processo, desde o mape-
amento e identificação dos melhores perfis, durante o processo 
de recrutamento e seleção, até o processo de capacitação e 
desenvolvimento do colaborador dentro da empresa. Por outro 

Um ano após o início do período de pandemia, enxergamos consequências diretas em empresas de todos os tipos e setores. Esta 
nova realidade foi responsável por acelerar um processo que já vinha sendo modificado há alguns anos dentro da área de Recursos 

Humanos. Hoje, o responsável pelo RH assumiu o papel de gestor de negócios.

Foto de cottonbro no Pexels

#tenhacicatrizes

Renato Martinelli

Aprendizados além-mar 
sobre liderança

Renato Martinelli (*)

O Brasil se autoproclama o país do futebol. Em certa 
medida, é verdade. Ainda somos a seleção de fu-

tebol com o maior número de títulos – pentacampeão, 
celeiro de talentos, com o maior jogador de toda a 
história. Por outro lado, paramos no tempo. Dos 7x1 
pra cá, o choque de realidade nos levou a entender 
que a história não entra em campo, e que precisamos 
mais do que dribles e craques para sermos vencedores. 
Falta um bom percurso para voltar ao topo.

Fora de campo, também vimos uma nova safra 
de treinadores brasileiros tentando seu espaço e os 
treinadores medalhões se vangloriando de suas con-
quistas para garantir resultados na atualidade. Com 
torcidas apaixonadas e cartolas influenciados pela 
arquibancada, a troca de comando do time, mudando 
treinadores como a frequência que se muda a roupa 
de cama, é uma realidade criticada por profissionais, 
mas é a cultura instalada no futebol brasileiro. Até 
que chegaram os portugueses!

A escola de técnicos portugueses é famosa no 
mundo todo. José Mourinho, um dos maiores téc-
nicos de sua geração, ficou mundialmente famoso 
pelos seus trabalhos e conquistas no Porto, Chelsea 
e Inter de Milão. Fernando Santos, atual treinador 
da seleção de Portugal, tem em seu currículo os 
títulos do campeonato europeu de 2016 e da copa 
de seleções UEFA 2018/19, inéditos para a história 
dos lusitanos. Como estavam distantes do continente 
sul-americano, os técnicos portugueses só passaram 
a ocupar as manchetes dos jornais com a chegada - e 
posteriores conquistas – de Jorge Jesus à frente do 
Flamengo. Antes disso, o mister já tinha conquistado 

títulos, com destaque a sua trajetória no Benfica, 
onde ocupa o cargo atualmente. Ricardo de Sá, no 
Vasco, e Jesualdo Ferreira, no Santos, tiveram pouco 
tempo para demonstrar resultados, mas traziam na 
bagagem um histórico de títulos também. Só que a 
paciência dos dirigentes brasileiros se esgota mais 
rápido do que uma bela taça de vinho do Porto após 
uma refeição. 

Nesse cenário, surge Abel Ferreira, um técnico 
português sem títulos de grande expressão, mas uma 
aposta do Palmeiras por seu perfil e estilo de trabalho. 
Abel também apostou no clube alviverde, com uma 
estrutura impecável de futebol e com um dos melhores 
times da América Latina. Deixar a Grécia, onde estava, 
para vir ao Brasil treinar o Palmeiras foi um grande 
desafio aceito pelo técnico português. Seria mais um 
a ficar pouco tempo e ser esquecido pela torcida, ou 
entraria na história do clube? Já sabemos o desfecho 
dessa história, mas quero aprofundar minha análise 
com a perspectiva da liderança.

Líderes – seja técnico de futebol, empresária, 
gerente, o cargo que for – precisam desempenhar 
muito bem três importantes papéis: liderança, 
gestão e desenvolvimento. 

LIderANÇA - A liderança aqui é entendida no 
sentido de dar exemplo, motivar e inspirar as pessoas. 
Abel chegou com humildade ao clube, valorizando a 
relação com cada pessoa – do massagista ao portei-
ro – tratando todos com transparência e respeito. 
Quando chegou ao Brasil, não ficou hospedado 
em apart hotel, ele morou no Centro de Treinamento 
do clube. Entendeu a história, vivenciou os bastidores, 
compreendeu a cultura e o jeito de ser palmeirense. 
Inclusive, adotou uma frase motivacional que saiu da 
arquibancada e ganhou os vestiários para motivar os 
atletas com o “Avanti, Palestra!”. 

GesTÃO - Na parte da gestão, utiliza recursos 
tecnológicos para entender a performance de cada 
jogador, assim como usa análises para entender os 
adversários, como jogam e quais são suas falhas. 
Foi assim que ganhou do Grêmio no 1º jogo da final 
da Copa do Brasil, ao treinar a jogada de escanteio, 
pois sabia que a defesa gremista não era das me-
lhores em relação a bolas aéreas. Seus indicadores 
na gestão são cuidadosamente aplicados para 
definir ou adaptar esquema de jogo, funções dos 
atletas em campo e jogadas com maior potencial 
de resultar em gols.

deseNVOLVIMeNTO - Em relação ao desenvol-
vimento, Abel sempre destacou que são os jogadores 
que fazem as jogadas, defendem, atacam e marcam 
gols. Até aí, poderia ser o discurso de qualquer 
técnico que já vimos antes, mas, a maneira como o 
time é treinado, é valorizado por praticamente todo 
o elenco. Ou seja, o método de trabalho aplicado por 
Abel e sua equipe promoveu o desenvolvimento de 
profissionais, competências necessárias para vencer 
e ganhar títulos.

E a cada campeonato conquistado com o Palmei-
ras, fez questão de negociar com a alta liderança 
para garantir a premiação de profissionais que 
atuam nos bastidores, que não entram em campo, 
mas que fazem parte da equipe como um todo. Que 
exemplo, ó pá!

Assim como os portugueses chegaram ao Brasil 
em 1500 para desbravar o continente, os técnicos de 
Portugal passaram a ter seus trabalhos valorizados 
na ex-colônia nos últimos anos, abrindo espaço no-
vamente para um novo descobrimento – do futebol 
moderno e da liderança contemporânea. A liderança 
que inspira, que adequa o estilo de trabalho para ter 
o melhor desempenho de cada indivíduo da equipe, 

e que forma pessoas para continuarem na busca 
pela alta performance. Essa somatória de fatores 
gera resultados que podem entrar para a história. Já 
deu certo no futebol. Que seja uma boa referência 
para entrar nos campos do mundo empresarial. 
Avanti, Líderes!

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 
de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências de 

comunicação para potencializar engajamento e resul-
tados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 anos 
de carreira, agrega experiências e conhecimentos em 

empresas nos setores de Agronegócio, Automobilístico, 
Alimentos e Bebidas, Comércio, Construção, Farmacêuti-
co e Químico, Financeiro e Seguros, Papel e Celulose, TI 
e Telecom, Varejo. É especialista em temas relacionados 

à Comunicação, Liderança, Gestão de Equipes de Alto 
Desempenho e Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação 

e Articulação de Soluções.

de privacidade? O monitoramento é um contexto legal do ponto 
de vista jurídico. O acompanhamento do método de trabalho é 
uma prática que acontece e é necessária. 

Contudo, existe o limite, uma ética digital que não pode ser 
deixada de lado. Por exemplo, horário de almoço é horário de 
almoço. É o momento de pausa, de descanso, seja para se ali-
mentar ou fazer qualquer atividade que seja da pessoa. Então, 
tudo parte do respeito, do equilíbrio e da transparência. 

Nós estamos passando por um contexto de preocupação com o indi-
víduo. Dessa forma, são essas ferramentas que possibilitam conhecer 
esses limites juntos e adequar as políticas para que tenham a melhor 
produtividade, respeitando o equilíbrio e a saúde do colaborador.

Potencial de produtividade - É importante entendermos 
que nem sempre a melhor produtividade é aquela dos modelos 
tradicionais, em que as tarefas devam ser realizadas imediata-
mente. Em certos momentos, se o colaborador tiver uma tarde 
para fazer alguma coisa para ele, quem disse que no outro dia ele 
não poderá produzir o dobro, ou até o triplo, pelo simples fato 
de estar satisfeito, de poder ter essa flexibilidade? 

Existem negócios em que isso é possível e outros, infelizmente, 
nem tanto, porque podem precisar realmente daquela pessoa, 
naquele determinado momento e horário.

Então, é necessário entender todo esse contexto com o auxílio 
da ferramenta. Entender que melhor produtividade é, inclusive, a 
produtividade do momento que você não está produzindo, mas que 
também tem que fazer parte da sua jornada durante o seu expediente. 

É a partir disto que conseguimos calibrar esse limite da priva-
cidade, da qualidade de vida e da produtividade. Inclusive, isso 
não deveria ser um interesse só do empregador. É um interesse 
de todos nós, que trabalhamos e precisamos equilibrar todos os 
setores de nossas vidas. E é neste ponto que observamos, mais 
uma vez, o novo papel de gestor de negócios, assumido pelo RH. 

(*) - É diretora de Recursos Humanos da Sercom; (**) - É sócia do Grupo Dicon;
(***) - É diretor de Projetos e Desenvolvimento da Meeta Solutions.

lado, quando falamos sobre ferramentas de melhoria de processos, 
tocamos em um assunto delicado. 

De certo modo, a aceitação destas novas ferramentas de tra-
balho por parte do colaborador pode ser conturbada. Portanto, a 
utilização destas plataformas deve ser pautada na transparência, 
no equilíbrio e no respeito, procurando entender o mecanismo 
de cada um. Esta transparência precisa estar presente em todos 
os momentos, desde a implantação do software, até o dia a dia, 
tanto do gestor, quanto do funcionário.

Home office e os novos ambientes de trabalho - Em relação 
aos novos ambientes de trabalho, quando falamos do home office, 
por exemplo, operação que muitas empresas estão praticando 
neste momento, percebemos, inicialmente, um grande aumento de 
produtividade, afinal, as pessoas não ficam mais presas no trânsito e 
conseguem se dedicar e produzir mais. Mas, ao mesmo tempo, existe 
um excesso da carga de trabalho e falta de imposição de limites. 

Em muitos momentos, o trabalho se confunde com a vida pessoal, 
invade o horário de almoço e até mesmo o de final de expediente. 
Neste cenário, a tecnologia tem função primordial para o RH e, 
principalmente, para o próprio colaborador. Ela ajuda a calibrar 
esse equilíbrio entre a produtividade e o emocional. Ou seja, 
são elas que auxiliam a cumprir a rotina de uma maneira mais 
organizada e planejada, sem que o trabalho invada momentos do 
colaborador que devem ser preservados.

Além deste ponto, a implementação destas ferramentas gera di-
versos outros benefícios que podem ser explorados pela empresa e, 
também, pelos colaboradores, como a garantia de produtividade com 
qualidade de vida e bem-estar, a gestão de horas extras e o desgaste 
dos colaboradores, além do mapeamento de padrões de comporta-
mento, identificação de distrações, pontos de melhorias/pontos de 
atenção e, principalmente, a auto-gestão dos colaboradores. 

Limite do monitoramento e a garantia de privacidade 
- Quando seguimos nesta linha de discussão, logo esbarramos 
na antiga questão: qual o limite entre monitoramento e invasão 

ReCuRsOs 
HuManOs 
assuMe nOvO 
PaPeL de 
gestOR de 
negóCiOs

FunçãO estRatégiCa



Clubhouse: um 
exagero ou criador de 

tendências?
Hoje, o Clubhouse 
possui cerca de 2 
milhões de usuários 
ativos por semana, 
com muitas pessoas 
ainda esperando 
para receber um 
convite

É, sem dúvida, o 
app do momen-
to e também um 

dos assuntos mais co-
mentados. Além disso, 
as aparições de Elon 
Musk e Mark Zucker-
berg o impulsionaram 
para os holofotes nas 
últimas semanas. Mas, 
da mesma forma como 
muitas pessoas se aglo-
meram para participar 
de bate-papos, também 
houve feedback de que 
o aplicativo pode ser um 
bandido do tempo, com 
os usuários passando 
horas ouvindo conversas 
até encontrarem uma 
boa fonte de informação. 

Mas o que há de tão 
quente no Clubhou-
se? Essencialmente, o 
aplicativo está dando 
às pessoas acesso a 
conversas estimulantes 
em um momento em 
que a pandemia global 
forçou muitos de nós 
ao distanciamento. Ele 
está também, e isso é 
algo bastante único, de-
mocratizando o acesso a 
líderes inspiradores, ce-
lebridades e educação. 

Onde mais os usuá-
rios podem conversar 
com conhecidos inves-
tidores-anjos do Vale do 
Silício, ouvir magnatas 
da música e falar com 
o CEO de uma empresa 
listada na Fortune 500? 
Então, o que a ascensão 
do Clubhouse significa 
para os profissionais de 
marketing? Com base 
no que sabemos sobre o 
aplicativo, podemos ver 
possibilidades infinitas 
para os especialistas em 
marketing alcançarem e 
segmentarem públicos 
com conteúdo relevante. 

Da mesma forma que 
os profissionais da área 
alavancam nano e mi-
croinfluenciadores para 
alcançar e se envolver 
com um público em um 
tópico específico, como 
maquiagem ou condicio-
namento físico, as salas 
do Clubhouse podem ser-
vir ao mesmo propósito. 

Outro aspecto do app 
que deve torná-lo atra-
ente para os profissio-
nais de marketing é o 
contato direto que ele 
oferece com o público. 
Agora, mais do que 
nunca, os consumidores 
esperam que as mar-
cas sejam autênticas, 
acessíveis e confiáveis. 
As empresas que se 
abrem para o formato 
interativo do Clubhouse 
provavelmente ganha-
rão pontos na aposta de 
credibilidade com seus 
clientes e consumidores 
em potencial. 

Por fim, o Clubhouse 
oferece às companhias 
a oportunidade de apre-
sentar seus conheci-
mentos. Por exemplo, 
se você é uma empresa 
como a Nike, deseja que 

seus clientes saibam que 
você tem experiência em 
entender o que um cor-
redor precisa encontrar 
em um tênis de corrida 
de alto desempenho, as 
salas de bate-papo do 
aplicativo podem for-
necer o ambiente per-
feito para mostrar essa 
experiência e construir 
credibilidade. 

A plataforma clara-
mente tem potencial 
para ser uma ferramenta 
poderosa para os pro-
fissionais de marketing, 
mas no mundo digital o 
sucesso tem seu preço. 
Com cerca de 2 milhões 
de usuários ativos por 
semana, o alcance direto 
do Clubhouse é pequeno 
se comparado com as 
plataformas de mídia 
social já estabelecidas. 

Uma coisa é certa, 
entretanto, quando o 
Clubhouse decidir se 
tornar mainstream e 
se abrir para usuários 
e anunciantes, ele en-
frentará os mesmos 
desafios que as outras 
plataformas de mídia 
social - moderação de 
conteúdo e poluição 
digital. O Facebook e 
o Twitter há muito en-
frentam os desafios de 
verificar o que é postado, 
empregando uma mistu-
ra de tecnologia e mão 
de obra para resolver o 
problema. 

Mas o que os usuários 
do Clubhouse sentirão 
quando a plataforma 
perder seu apelo bruto 
e não filtrado? E como a 
ferramenta irá moderar 
o conteúdo de áudio? A 
plataforma fez uma pos-
tagem sobre moderação 
da comunidade, o que 
é, sem dúvida, um bom 
começo. No entanto, a 
orientação nesse ponto 
parece depender muito 
de indivíduos se compor-
tando bem e seguindo as 
diretrizes estabelecidas, 
e menos da tecnologia 
para ajudá-los a geren-
ciar a moderação em 
escala. 

O s  m e m b r o s  d o 
Clubhouse relatam con-
versas com líderes em-
presariais, líderes de 
pensamento, influen-
ciadores e celebridades. 
Eles falam de discussões 
sobre tudo, desde músi-
ca e filosofia até o stand 
up comedy, com pita-
das de outros assuntos. 
Onde mais os usuários 
podem ter essa experi-
ência hoje? A resposta é 
em lugar nenhum. 

Mas, como acontece 
com qualquer aplicativo 
de mídia social, o sucesso 
a longo prazo dependerá 
da sua capacidade de 
atrair e reter usuários e 
de se expandir enquanto 
oferece algo único. Hoje 
a plataforma é exclusi-
va, o que adiciona um 
elemento de desejo e 
mistério, mas onde esta-
rão os usuários quando a 
oferta do Twitter Spaces 
for lançada e se o Face-
book decidir lançar um 
formato competitivo? 

(*) - É country manager 
da Socialbakers no Brasil, empresa 

líder global em soluções para 
a otimização de performance 

corporativa em redes sociais.

Alexandra Avelar (*)
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

Alex Vargas (*)
 

A dinâmica dos ne-
gócios tiveram que 
ser alteradas, a 

transformação digital foi 
acelerada e as empresas 
precisaram se reinventar 
para sobreviver em um 
dos anos mais desafiado-
res da história. Durante 
o mês de novembro, o 
Brasil atingiu o recorde 
de 14 milhões de pessoas 
desempregadas durante a 
pandemia.

Em uma realidade to-
talmente diferente, as 
pessoas começaram a 
buscar alternativas para 
sobreviver e se rein-
ventar. Não é à toa que 
o comércio eletrônico 
deslanchou rapidamente. 
Uma pesquisa realizada 
pelo Compre&Confie, em 
parceria com a ABComm, 
mostra que somente nos 
oitos primeiros meses de 
2020 o e-commerce brasi-
leiro faturou 56,8% a mais 
comparado ao mesmo pe-
ríodo de 2019. Números 
como estes apenas nos 
confirmam o quanto o e-
commerce se tornou uma 
realidade brasileira.

Olhando para o ano 
que se passou e para a 
revolução tecnológica em 
que estamos vivendo, não 
é difícil entender que o 
mercado segue neste ca-
minho e os negócios onli-
ne serão a nova tendência 
de trabalho para 2021. A 
expectativa da Ebit|Niel-
sen é que o e-commerce 
cresça 26% em 2021 e 
atinja um faturamento de 
R$110 milhões. 

Nessa  rea l idade ,  o 
marketing digital será a 
melhor estratégia para 
alavancar os negócios tan-
to para quem já começou 
a apostar nos negócios 
online em 2020, quanto 
para quem deseja iniciar 
neste mundo agora.

A pesquisa “Perspecti-
vas para o Mercado Digi-
tal 2021”, realizada pela 
mLabs, em parceria com 
a Social Media Week SP 

Expectativa dos negócios 
online para o futuro próximo
O ano que se passou foi transformador, tanto de forma pessoal quanto profissional para o mundo inteiro

O mercado digital ganha cada vez mais destaque e a concorrência só aumenta, é necessário que 
as empresas saibam a forma correta de aplicar suas estratégias para se destacar e conquistar 

resultados positivos e permanentes.

cursos e vender na pla-
taforma. 

No mercado de trabalho 
online, ser um produtor 
digital é uma ótima alter-
nativa para quem deseja 
trabalhar com algo que 
seja na área de interesse 
pessoal, além de con-
quistar grandes retornos 
financeiros.

Para finalizar, precisa-
mos entender que 2021 
traz a oportunidade de 
se reinventar profissio-
nalmente em um novo 
mercado que pretende 
conquistar cada vez mais 
espaço nos próximos 
anos. O mercado digital 
revela a quem tem um 
trabalho consolidado e 
novos profissionais, a ne-
cessidade de se atualizar 
e reinventar constante-
mente. 

Para sobreviver e não 
correr o risco de perder 
espaços já conquistados, 
os negócios online prome-
tem se estabelecer ainda 
mais e, junto disso, apre-
sentam a necessidade 
de investir no marketing 
digital para se solidificar 
diariamente. 

 
(*) - É empreendedor digital com mais 

de 800 mil inscritos no seu canal do 
Youtube e fundador da Núcleo Expert.

FuTeCH, contou com uma 
base de 2.392 entrevis-
tados e mostra que 85% 
prefere investir em estra-
tégia de Social Ads, 81% 
em links patrocinados e 
SEO, e 67% em Branded 
Content. 

Neste cenário atual, 
em que o mercado digi-
tal ganha cada vez mais 
destaque e a concorrência 
só aumenta, é necessário 
que as empresas saibam a 
forma correta de aplicar 
suas estratégias para se 
destacar e conquistar 
resultados positivos e 
permanentes. 

Acredito que uma das 
principais tendências 
para 2021 será usar o 
tráfego orgânico do Goo-
gle como uma forma de 
atrair consumidores. Para 
isso, é necessário que seja 
feita a implementação de 
boas estratégias de SEO 
(Search Engine Optimi-
zation). O “SEO On Page” 
trabalha de forma em que 
as técnicas são aplicadas 
dentro do próprio site 
para melhorá-lo e atrair 
mais buscas, fazendo com 
que os sites comecem 
a receber mais tráfego 
e tenham mais chances 
de aparecer na primeira 

página do Google. 
Contudo, para aplicar 

técnicas como essas da 
forma correta, é impor-
tante buscar entender 
como o marketing digital 
realmente funciona. Para 
além de tudo isso, durante 
a pandemia o home office 
surgiu como uma estraté-
gia necessária de trabalho 
para todos. 

Apenas em abril, o tra-
balho remoto foi adotado 
por 46% das empresas. Vi-
sualizando o desempenho 
dos colaboradores e dos 
negócios, mesmo no pós
-pandemia, muitas em-
presas irão criar um misto 
de home office e trabalho 
presencial. Podemos usar 
como exemplo a XP Inc., 
plataforma tecnológica de 
investimentos, que está 
abrindo mais de 1.000 
vagas remotas.

Pensando nesta realida-
de, tornar-se um produtor 
digital deve ser uma das 
tendências. Plataformas 
como Hotmart e Eduzz 
oferecem a oportunidade 
de ser um produtor, ou 
seja, se o interessado tem 
algum conhecimento que 
queira compartilhar, pode 
criar produtos digitais 
como e-books, palestras, 
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Desespero e 
autoengano: o retrato 

de uma pandemia

Davi não quer 
morrer. E nem é 
tanto por apego à sua 
experiência telúrica

É uma questão de deco-
ro: ninguém que deve 
mais de 60 prestações 

de um financiamento pode, 
simplesmente, morrer. Isso 
seria muito indelicado, e até 
mesmo desleal, com a insti-
tuição financeira credora. Se 
bem que, no momento em que 
a gerente disse a Davi que o 
financiamento foi aprovado 
com a melhor taxa do merca-
do, ele desviou o olhar. 

Davi notou que o gover-
nador fez a mesma coisa 
quando disse, em setembro 
de 2020, que o relaxamento 
das medidas restritivas nada 
tinha a ver com a proximidade 
das eleições municipais. E o 
olhar do presidente também 
se tornou estranhamente 
oblíquo quando ele atestou 
a segurança e a eficácia do 
tratamento precoce contra a 
COVID-19. O olhar dos men-
tirosos é sempre desviante. 
As pessoas não percebem 
esse detalhe por que elas 
geralmente focam na íris do 
seu interlocutor. O segredo é 
prestar atenção nas escleras. 
O branco dos olhos nunca 
mente.

Também não mente quan-
do diz que não quer morrer. 
Essa acusação é ridícula. Se 
ele realmente quisesse mor-
rer, já teria morrido há muito 
tempo, de dengue hemorrá-
gica, numa época de sua vida 
em que tudo era escasso, fra-
cionado, diluído, humilhante; 
e ele estava pouco se lixando 
paro o preço da gasolina, o 
que preocupava mesmo era 
o preço do desodorante. 

Porque na espiral de in-
dignidades que era a sua 
existência, tudo parecia su-
portável, menos feder. Se sob 
condições tão adversas, nun-
ca pensou em morte, por que 
o faria agora que conseguiu 
comprar um carro zero sem 
dar 1 real de entrada e teve 
o seu cadastro de motorista 
de aplicativo aprovado? Se a 
maior preocupação de Davi 
hoje é o preço do combus-
tível, é um sinal de que ele 
prosperou.

As pessoas que tentam con-
vencer Davi a ficar em casa 
não têm a menor noção dos 
juros praticados nos financia-
mentos de automóveis. Davi 
também não entendeu muito 
bem a teoria, mas na prática 
ficou bem óbvio que ele ad-
quiriu 1 veículo e vai pagar 
por 3. Alguém que comprou 
um Chevrolet Ônix pelo pre-
ço de uma Land Rover pode 
ficar em casa? Só se for no 
mundo dos ricos alienados da 
avenida Boa Viagem, a turma 
do home-office beira-mar que 

acusa Davi de estar dando 
lugar à pulsão de morte. 

Davi nem tem resposta pra 
isso. Se pudesse falar direta-
mente a eles, apenas diria: 
vão procurar uma lavagem 
de roupa, vão procurar uma 
aulinha online de ioga, vão 
procurar um chá que cure o 
banzo que bate quando vocês 
pensam em Miami. É graças à 
especulação imobiliária com-
pulsiva de vocês que morar 
no bairro de periferia que 
sempre morou está mais caro 
do que morar em Manhattan. 
E é Davi que não se preocupa 
com a vida do próximo?

Raça de víboras! Davi é um 
militante antiaborto, distribui 
sopa aos moradores de rua da 
zona portuária do Recife, tira 
do pouco que tem para dar a 
quem tem menos ainda. É o 
nome desse cara que vocês 
querem inscrever no infame 
rol de inimigos públicos? 
Ele não quer que as pesso-
as desejem sua morte pela 
vergonhosa satisfação de 
poder dizer que “avisaram”. 
Davi também não quer que o 
Brasil vire uma cracolândia 
de vírus e de fome só pra ele 
ter o gostinho de dizer que 
“avisou”. 

O que ele quer é ser com-
preendido. É jovem e não 
tem comorbidades, sempre 
cuidou da mente, do corpo e 
do espírito. Não pode ficar em 
casa esperando pela vacina.  
Está apto a trabalhar apesar 
da crise sanitária. Sua pros-
peridade depende disso. Os 
invejosos vão dizer que sua 
prosperidade é ilusória, que 
tudo que ele tem, na verdade, 
são juros a pagar pro resto da 
vida, que ele é uma espécie 
de rentista às avessas. Sendo 
verdade, ai do capitalismo 
se ele morrer de Covid-19! 
Ai dos que estão em casa se, 
na guerra contra o vírus, a 
infantaria que se espreme 
diariamente nos ônibus e 
metrôs super lotados decidir 
também ficar em casa!

Antes que alguém tente, a 
pecha de negacionista não 
cola em Davi. Mas ele acre-
dita na pandemia, em Deus, 
na oração, na máscara, no 
álcool em gel, até em algu-
mas loucuras do governo, na 
azitromicina, na ivermectina, 
na melatonina e na vacina. 
Infelizmente, a única coisa 
que não acredita é que o 
distanciamento social pode 
salvar vidas. 

No nosso país, propor essa 
medida soa como uma ironia. 
Porque, no Brasil, o distancia-
mento social empilha corpos 
em praça pública há pelo 
menos 500 anos.  Mas essa 
é uma das poucas soluções 
para salvar vidas. 

 
(*) - Formado em marketing, é escritor 

pernambucano autor de “Um deus 
que não passeia sobre as águas”.

Israel Pinheiro (*)

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

Jornal Empresas & Negócios

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Paraty, RJ, data-nascimento: 11/11/1962, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Silvino dos Santos e de Almeirinda Maria de Jesus. A 
pretendente: JOSILDA VIANA DE JESUS, profissão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itamari, BA, data-nascimento: 13/07/1969, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Joel Viana e de Maria Justiniana de Jesus.

O convivente: NILSON SANTOS CARDOSO, profissão: empresário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Cafelândia, SP, data-nascimento: 28/10/1973, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Lairton Alves Cardoso e de Cleusa de Fatima Santos Cardo-
so. A convivente: MICHELE NIETO LOPES, profissão: empresária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1979, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Lopes e de Cândida Nieto Lopes.

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUCAS BENTO RODRIGUES DE FARIAS, profissão: técnico de enfer-
magem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Priscila Bento Rodrigues 
de Farias. A pretendente: KÉSIA MOREIRA ROqUE SANTANA, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Antonio 
de Santana e de Renata Moreira Roque Santana.

O pretendente: GILSON JOSÉ DOS SANTOS, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Gandu, BA, data-nascimento: 13/12/1962, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Antonio José dos Santos e de Florisbete Duarte. A pretendente: 
AUzENIR APARECIDA NUNES, profissão: auxiliar de serviço, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Planaltina do Paraná, PR, data-nascimento: 10/09/1964, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Nunes e de Ivone Ribeiro Nunes.

O pretendente: LUCIANO SOARES DOS SANTOS, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Soares dos Santos e de Almerinda dos Santos. A 
pretendente: EVELIN HELENA DA SILVA, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1974, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Paulo Ferreira da Silva e de Neusa Helena dos Santos Silva.

O pretendente: THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: polidor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1989, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Rodrigues dos Santos e de Rita Maria de Jesus. A pretendente: 
CRISTIANI ROSA DE SANTANA OLIMPIO, profissão: assessora comercial, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Olimpio Filho e de Sueli Rosa de Santana Olimpio.

O pretendente: UARLEI FERREIRA DE SOUSA, profissão: técnico em segurança 
eletrônica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Francisco, MG, data-nascimento: 
20/11/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Delviro Pereira 
Sousa e de Maria das Graças Ferreira de Sousa. A pretendente: JANAINA DE JESUS, 
profissão: técnica em análises clínicas, estado civil: solteira, naturalidade: Ribeirão Pires, 
SP, data-nascimento: 05/09/1991, residente e domiciliada em Mauá, SP, filha de Antonio 
Jose Alves de Jesus e de Adelaide Mendes Santos de Jesus.

O pretendente: RODRIGO DAS GRAçAS ANDRADE, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/09/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vera das Graças Andrade. A pretendente: 
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA DIAS MUNIz, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1988, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, filha de Aparecido Inacio Dias e de Maria Luiza de Oliveira Dias.

O pretendente: ULISSES CAVALCANTE FERREIRA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilton dos Santos Ferreira e de Claudia 
Cavalcante dos Santos Ferreira. A pretendente: GEISA CRISTINA MENDES CARDOSO 
DE SOUzA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/05/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Luciano Cavalcante de Souza e de Vilma Mendes Cardoso.

O pretendente: IRANILDO FAUSTO SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itaberaba, BA, data-nascimento: 15/11/1992, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Joselito Pereira Santos e de Artemia dos Santos Fausto. A pretenden-
te: CLEONICE DE JESUS LOPES COELHO, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: Minas Novas, MG, data-nascimento: 02/11/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celina Lopes Coelho.

O pretendente: RODRIGO SILVA DE CARVALHO, profissão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos de Carvalho e de Adriana Damião da 
Silva. A pretendente: THALIA ROSA DE ALMEIDA, profissão: agente de atendimento, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1998, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Inacio Maria de Almeida e de Maria Elza Rosa de Lima.

O pretendente: CLAUDIO ROBERTO BARBOSA DE ABREU JARDIM, profissão: 
operador de máquina, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 25/05/1972, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Pinheiro Jardim e de Luzia Barbosa Jardim. A pretendente: VANESSA FERREIRA DE 
OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 10/11/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Claudio Gomes de Oliveira e de Pureza Ferreira da Costa.

Ricardo Saraiva (*)
 

No entanto, não são todos 
os setores que estão 
sendo impactados ne-

gativamente, pelo contrário, 
alguns, como o mercado solar 
fotovoltaico, nunca contratou 
tanto, podendo ser uma alter-
nativa viável para quem deseja 
começar 2021 em uma área 
nova e mais promissora.

Segundo estudos conduzidos 
pela ABSOLAR (Associação 
Brasileira de Energia Solar), 
o mercado de energia solar 
cresce exponencialmente 
desde 2012, graças ao marco 
regulatório da RN482. De 
acordo com o levantamento, o 
setor já recebeu R$ 38 bilhões 
em investimentos, gerou mais 
de 224 mil novos postos de 
empregos, sendo 86 mil novas 
vagas somente em 2020, além 
de aumentar a arrecadação 
de tributos na ordem de R$ 
11 bilhões.

Na contramão das proje-
ções de baixo crescimento da 
economia e de alta no desem-
prego no mercado em geral, o 
setor solar chama a atenção 
não só pelo desenvolvimento 
sustentável nos últimos anos, 
mas pela forma democrática na 
geração de emprego e renda 
com alta rentabilidade de norte 
a sul do Brasil. Dia após dia, o 
mercado solar fotovoltaico en-
coraja novos empreendedores 
a investir em uma nova carreira 
profissional com uma grande 
diversidade de oportunidades 
em toda a cadeia.

Segundo estimativas da AB-
SOLAR, espera-se que exista 
mais de 15 mil empresas com 
foco na elaboração de projetos, 
instalação e homologação de 
sistemas de energia solar no 
modelo de geração distribuída, 
atuando de forma pulverizada 
em mais de cinco mil municípios 
por todo Brasil. É um mercado 
nada saturado, com muitas 
oportunidades e modelos di-
versos para se fazer negócios. 

O número de empresários 
do sol é desproporcional se 
comparado com a capacidade 
de penetração por fonte solar 
na matriz energética brasileira. 
O mercado de energia solar, 
no Brasil, não chega a 1,6% 
na matriz elétrica, pouco se 
comparado a países mais 
desenvolvidos como a Alema-
nha, onde representou 12,4% 
do total da matriz energética 
no país em 2020. De fato, é 
um mercado que tem muito a 
crescer e ser explorado, uma 
excelente escolha para se ter 
uma fonte de renda fixa ou 
complementar.

Destaquei cinco dicas para os 
interessados em ingressar nes-
se mercado tão promissor que, 
diferente do que muitos imagi-

Cinco dicas de como entrar no 
crescente mercado de energia solar
É fato que a pandemia de Covid-19 tem impactado a economia de diversas formas. Uma prova disso é a 
alta do número de desocupados que vem crescendo à medida que novas restrições aumentam Brasil afora

O mercado solar fotovoltaico, nunca contratou tanto, podendo 
ser uma alternativa viável para quem deseja começar 2021 em 

uma área nova e mais promissora.

forma segura, simples, 
sem burocracia, super 
práticos e que possibilita 
ganhar tempo para focar 
mais no seu negócio.

 4) Investir em um ne-
gócio próprio ou em 
franquia? - Uma dúvida 
recorrente no setor é se 
é melhor começar do 
zero ou investir em uma 
rede de franquia com 
expertise no solar para 
resultados mais rápidos 
e eficazes. Depende. 
Caso você já tenha expe-
riência em projetos elé-
tricos, registro no CREA, 
know-how em instalação 
em acordo com as nor-
mas técnicas vigentes e 
muita flexibilidade para 
lidar com os desafios do 
empreendedorismo sem 
um backoffice, talvez a 
resposta seja ter o pró-
prio negócio.

  Majoritariamente, o 
mercado solar conta com 
um perfil de empresas 
no modelo sem franquia. 
Mas se você quer arriscar 
no mercado tendo um 
conforto de um ambiente 
seguro onde os riscos são 
controlados, baixo inves-
timento inicial, utilizar 
uma marca consolidada, 
provido de uma consul-
toria personalizada para 
o seu perfil empreende-
dor e que você não pre-
cise ter conhecimentos 
técnicos sobre energia 
solar, talvez seu perfil 
seja mais voltado para se 
tornar um franqueado. O 
que não pode faltar é a 
energia que vai te mover 
para um novo degrau da 
sua carreira!

 5) Recorra à tecnologia 
- Existem ferramentas 
disponíveis no mercado 
que ajudam interessados 
em ingressar no mercado 
de energia, mesmo sem 
conhecimento técnico. 
São plataformas gratui-
tas e personalizáveis de 
comercialização de equi-
pamentos fotovoltaicos. 

  Elas auxiliam integra-
dores e instaladores a 
formular projetos e gerar 
os kits de produtos que 
mais se adequam às ne-
cessidades do consumi-
dor final, e que permitem 
ainda comparar marcas e 
fazer combinações quan-
to à produção energéti-
ca, eficiência e retorno 
do investimento para 
que o usuário escolha 
qual a melhor decisão a 
ser feita. Aproveite.

 
(*) - É CCO e Cofundador da Edmond 

(https://edmond.com.br/).

nam, não requer conhecimento 
técnico específico, estando ao 
alcance da grande maioria das 
pessoas que desejam voltar ao 
mercado de trabalho nesses 
tempos tão difíceis ou ganhar 
uma renda extra.
 1) Estude muito, seja 

apaixonado e inspire 
a sua equipe - Seja 
um entusiasta do setor. 
Faça cursos, invista 
no conhecimento e se 
atualize sempre. Dessa 
forma você ficará atento 
às novidades e soluções 
tanto técnicas quanto 
comerciais e adminis-
trativas direcionadas 
especialmente ao pú-
blico do mercado solar. 
Amplie seu networking 
e participe de grupos de 
aplicativos focados em 
troca de experiências. 
Inscreva-se em fóruns 
de discusões e eventos 
no setor. 

  Descubra novas soluções 
tecnológicas em áreas 
complementares, como 
storages, veículos elétri-
cos, smart cities, redes 
inteligentes, usinas de 
modalidades diferen-
tes em funcionamento, 
projetos inovadores e 
disruptivos, ou seja, 
explore o universo solar. 
Acompanhe os lança-
mentos no setor e visite 
seu fornecedor, fabri-
cante ou distribuidor. 
Tenha uma boa relação 
com eles. Seja curioso 
e incentive que a sua 
equipe faça o mesmo.

 2) Fique atento às mu-
danças - Fique aten-
to às condições gerais 
de mercado, tanto na 
volatilidade de preços 
quanto nas alterações 
na legislação através do 
processo de revisão da 
482 ou Projetos de Lei 
que estão em debate. 
Importante ter uma rede 
de contatos e acom-
panhar semanalmente 

o que esses atores do 
mercado estão falando 
em suas redes sociais. 
A imprevisibilidade pode 
afetar a rentabilidade do 
seu negócio. 

  É comum os diversos 
percalços do mercado, 
desde a escassez de 
equipamentos, passan-
do pelas substituições 
de marcas e produtos 
disponíveis e o reflexo 
nos custos pela variação 
cambial, frete marítimo 
ou reajustes de fábrica 
devido à falta de insu-
mo de vidro na China. 
Então, tenha uma rede 
de apoio para debater 
esses assuntos e trace 
com a sua equipe um 
bom planejamento para 
minimizar os impactos 
nos seus negócios.

 3) Planeje e tenha uma 
gestão financeira 
compartilhada - Faça 
um bom planejamento 
estratégico da sua em-
presa a curto, médio e 
longo prazo. Aproxime-
se de empresas com 
sinergia similar para uma 
gestão colaborativa, de 
compartilhamento de 
boas práticas e, quem 
sabe, de despesas em 
comum. Além de poupar 
tempo e recursos, essa 
prática é uma maneira 
simples de pensar e 
aplicar algo diferente e 
que gere resultados mais 
rápidos. 

  Incentive a formação de 
grupos de cooperação e 
união de empresas de di-
ferentes realidades com 
o intuito de aperfeiçoar 
o conhecimento e boas 
práticas com diversidade 
de pensamentos. Utilize 
softwares ou aplicativos 
que facilitam a gestão 
online com novas forma 
de pagamento e com 
antecipação de recebí-
veis. São produtos que 
ajudam no dia a dia de 
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