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A pandemia está completando um ano. Nesses doze meses, a vida 
de praticamente todas as pessoas ao redor do planeta mudou comple-
tamente, mas foi na lógica de trabalho que houve uma das rupturas 
mais radicais causadas pela Covid-19. Grande parte trocou a rotina 
no escritório pela do home office, o que transformou o dia a dia. Pais 
passaram a dividir seu tempo em casa com a escola dos filhos e tarefas 
domésticas.   

Afinal, como estamos nos sentido um ano 
após a pandemia?

A tendência para a nuvem ganhou força e se popularizou na esteira 
dos desdobramentos da pandemia, que promoveu uma migração em 
massa para o trabalho remoto, obrigando empresas de todos os portes 
a levar seus negócios para o mundo digital. De acordo com dados do 
Gartner, cloud computing deve representar 14,2% do mercado total de 
gastos corporativos com TI em 2024, ante 9,1% em 2020. No entanto, 
tal movimentação não chama a atenção só do mercado.  

Uma estratégia de segurança eficaz no 
ambiente cloud

O mercado de influenciadores cresce de forma exponencial há anos. 
Um dos motivos é que uma ação de marketing de influência entrega 
onze vezes mais resultados sobre investimentos do que as formas 
tradicionais de publicidade digital. Com tais cifras e um número 
cada vez maior de influenciadores e criadores de conteúdo surgindo 
nas redes, começa a ficar mais difícil para o marketing selecionar de 
maneira assertiva os produtores de conteúdo e influenciadores que 
realmente interessam para a marca.  

Seis dicas para ser assertivo na escolha de 
criadores e influenciadores

Freepik

Negócios em Pauta

Negócios em Pauta
Cerca de 15 mil alevinos das espécies nativas Curimatã-pacu e Ma-

trinxã foram inseridos pela Codevasf no quinto peixamento realizado 
pela Companhia em microbacias do rio Abaeté, integrante da bacia do 
rio São Francisco, em Minas Gerais. Os peixamentos foram realizados 
nos córregos Bauzinho e Areado, afluentes do rio Abaeté. As ações 
de repovoamento possuem dois objetivos estratégicos em termos de 
execução de política pública. É um trabalho científico, tecnológico e 
ambiental que busca atingir dois objetivos: o primeiro é o aumento da 
quantidade e da variabilidade de espécies nativas nas microbacias que 
formam o São Francisco, o que irá impactar no equilíbrio ecológico do 
ecossistema. Com isso, atende-se a outro objetivo que é estruturar em 
termos ambientais a atividade de pesca tanto como atividade econômica, 
quanto uma atividade que traz segurança alimentar a milhares de famílias 
mineiras.   Leia a coluna completa na página 3

Foto: flickr.com/codevasf/reprodução
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Como fazer sua instituição de ensino crescer 
durante a pandemia

@Especialistas em inovação, vendas e marketing estarão reunidos 
em um debate online para falar sobre “Como fazer sua instituição 

de ensino crescer em tempos de pandemia”. O encontro será pelo 
YouTube, no dia 14 de abril, às 19h. O evento é gratuito e aberto ao 
público. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla no link bit.ly/
como-crescer-na-pandemia. O evento é uma iniciativa do Grupo Super 
Cérebro, que comanda uma das redes de franquias de educação que 
mais cresce no Brasil. O grupo lançou em 2013 o método Super Cére-
bro, criado para estimular e desenvolver habilidades pouco exploradas 
pelo ensino tradicional, as chamadas soft skills. Em apenas um ano 
e oito meses, o grupo alcançou a marca de 200 franquias em todo o 
país, e boa parte desse crescimento ocorreu em 2020, durante a crise 
sanitária da Covid-19.   Leia a coluna  completa na página 2

AI/Super Cérebro

Com as limitações de ir e vir 
impostas pela pandemia, a 
maioria das crianças e jovens 
passa os momentos de lazer 
com os olhos fixados no celular 
ou na tela do computador.

Se por um lado, o uso da internet per-
mite acesso a conteúdos didáticos e 

até mesmo ao aprendizado por meio de 
jogos interativos, por outro, sites e pla-
taformas digitais podem abrir uma janela 
para inúmeras possibilidades de acessos 
a conteúdos inapropriados.

Os responsáveis por plataformas muito 
usadas pelo público jovem já atentaram 
para esses problemas e impuseram res-
trições aos usuários. No início do ano, o 
Tik Tok atualizou suas configurações e 
padrões de privacidade para bloquear 
ainda mais o aplicativo para os usuários 
adolescentes. O Instagram seguiu a mes-
ma linha e anunciou novos recursos para 
impedir que adultos enviem mensagens 
a adolescentes que não o seguem.

Ciente de que o uso constante de equi-
pamentos online aumentou por conta 
da pandemia, a analista de tecnologia 
educacional do Colégio Marista Asa Sul, 
Melissa da Costa Alves de Miranda, diz 
que os pais podem monitorar a utilização 
desses recursos. “Colocar limites de ho-
rários de uso é um deles, pois sabemos 
que o uso excessivo da internet também 
pode trazer ansiedade, insônia, causar 
ressecamento nos olhos, dentre outros 
problemas”, ressalta.

A analista listou algumas dicas para 
orientar os pais:

Mantenha o diálogo. Nem sempre os 
pais estarão presentes enquanto os filhos 
utilizam a internet, por isso a importância 

Colégio orienta pais sobre uso de 
plataformas digitais

da comunicação sobre o assunto, dessa 
forma, eles terão maior autonomia para 
conseguir separar o que é certo e errado 
nas redes sociais.

Limite de idade: A maioria das re-
des sociais pede que os usuários sejam 
maiores de 13 anos. Alerte os filhos sobre 
os perigos da internet e evite que elas 
tenham acesso a sites e redes sociais 
antes e completarem essa idade.

Instale equipamentos próximos a 
vocês. Com os aparelhos visíveis, é possível 
ver o que seus filhos assistem e acessam.

Acompanhe os acessos. Mesmo 
orientadas a usar as redes sociais somen-
te a partir dos 13 anos, muitas crianças 
pequenas conseguem fazer contas “bur-
lando” o sistema. É importante que os pais 
monitorem as redes sociais acessadas 
pelos filhos.

Verifique o histórico dos equipa-
mentos que seus filhos utilizam.  Ce-
lulares e navegadores de computadores 
(Chrome, Edge, Internet Explore, 
Firefox, Safari, entre outros) têm um 
histórico. Nesse histórico ficam arma-
zenados os dados de busca e acessos 
dos usuários, dessa forma é possível 
saber o que foi acessado pelo usuário, 
então acesse sempre que possível o 
histórico para acompanhar o que seu 
filho acessa.

Instale filtro de conteúdo. O filtro 
de conteúdo é um aplicativo ou extensão 
de navegador que foi desenvolvido para 
que oculte certos tipos de conteúdo, 
impedindo que o usuário veja fotos ou 
vídeos que não sejam apropriados. Dicas 
de filtros: Filtro de Internet Pumpic, 
FamiSafe, Net Nanny, MMGuardian. 
-  Fonte e outras informações: (www.
colegiosmaristas.com.br).
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LIDERANçA: A 
COMPETêNCIA 

DO SéCuLO XXI
    Leia na página 6

“QUAndo Um líder pArAr de Aprender, 
DEvE PARAR DE LIDERAR” - BILL HyBELS

Fundação pró-Sangue
Neste momento de agravamento da 

pandemia da Covid-19, a Fundação 
Pró-Sangue alerta para o estado crítico 
de seus estoques e a possibilidade de 
doação de plasma de quem se infectou 
com o vírus. A doutora Sandra Monte-
bello, médica responsável pela triagem e 
coleta de doadores no Posto do Hospital 
das Clínicas, afirma que os estoques do 
banco de sangue são suficientes para so-
mente dois ou três dias de atendimento. 
As doações são feitas com segurança, 
como o uso obrigatório de máscara e a 
disponibilização de álcool em gel.

o uso excessivo da internet pode trazer ansiedade nas crianças.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/lideranca-a-competencia-do-seculo-xxi/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-10-a-12-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-10-a-12-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-10-a-12-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/sem-categoria/seis-dicas-para-ser-assertivo-na-escolha-de-criadores-e-influenciadores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/uma-estrategia-de-seguranca-eficaz-no-ambiente-cloud/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/afinal-como-estamos-nos-sentido-um-ano-apos-a-pandemia/
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OpiniãO
Digitalização da 

comunicação, uma 
alternativa viável

Ouvimos dizer, muitas 
vezes, que com as 
novas ferramentas 
de tecnologia da 
informação e 
comunicação (TICs), 
os serviços de telefonia 
foram superados. 

Realmente, as redes 
sociais, como What-
sapp, Telegram, ou 

mesmo as plataformas de 
comunicação em tempo 
real têm demonstrado fa-
ces de uma comunicação 
instantânea, interativa e 
de baixo custo. Entretan-
to, essas soluções ainda 
são disponibilizadas de 
forma muito pontual por 
grandes empresas de tec-
nologia, como Microsoft, 
Facebook e Google. 

Estão muito distantes de 
se configurar como solu-
ções integradas e de aten-
der às necessidades dos 
pequenos empresários que 
têm demandas específicas 
para seus negócios. Nesse 
sentido, quando pensamos 
nas empresas de pequeno 
e médio porte, em fran-
quias, varejistas de menor 
fôlego, buscar soluções 
customizadas e integradas 
no que se refere à gestão 
de diferentes volumes de 
ligações ainda parece ser 
um caminho estratégico.

Nessa perspectiva, pen-
sar em “telefonia” nos 
dias de hoje, ainda é 
fundamental, ou melhor, 
pensar a comunicação. A 
diferença é o formato e a 
tecnologia agregada a esse 
tipo de serviço, que hoje é 
oferecido em outros mol-
des. Isso vale para os mais 
diferentes modelos de 
negócio: franquias, varejo 
de alimentos, varejo de 
roupas, pet shops, clínicas, 
escritórios de advocacia, 
entre outros. Uma boa 
saída para esses empre-
endedores é o serviço de 
telefonia em nuvem. 

Mas o que vem a ser 
a chamada telefonia em 
nuvem? A telefonia em 
nuvem é uma das soluções 
mais modernas e eficazes 
para empresas que neces-
sitam otimizar processos, 
seja de comunicação inter-
na, seja de atendimento ao 
público. 

Trata-se de um sistema 
de telefonia digital, em que 
a central telefônica fica 
hospedada em servidores 
na internet. Esses siste-
mas operam com ramais IP, 
tecnologias que utilizam 
conexões com base em 
protocolos de internet, a 
fim de transmitir dados 
em voz e outras formas de 
comunicação. No passado, 
a única forma de realizar a 
transmissão desse tipo de 
dados era por meio de uma 
linha telefônica. 

Agora, faz-se uso da in-
ternet para conectar pes-
soas e aparelhos, propor-

cionando mais mobilidade, 
agilidade, eficiência e eco-
nomia. Entre as vantagens 
de se optar por esse tipo de 
solução para o negócio de 
um pequeno empresário 
estão: mobilidade, pro-
dutividade, gestão eficaz 
do atendimento. Não há 
necessidade de instalação 
de equipamentos, apenas 
um programa permite a 
eficiência da operação de 
telefonia. 

Além disso, há fácil 
adaptação ao tamanho 
da empresa em termos 
de número de ramais e 
chamadas com possibili-
dade de ampliação, sem 
dificuldade. As tendências 
da gestão do atendimento 
ao cliente/consumidor e 
outros públicos de interes-
se das corporações estão 
cada vez mais relacionadas 
à transformação digital. 

Penso que optar por 
plataformas profissionais, 
com operação em nuvem, 
desenvolvidas estrate-
gicamente para atender 
pequenas e médias orga-
nizações, é assegurar con-
figuração, diagnóstico e 
suporte especializado aos 
processos de telefonia das 
demandas da atualidade. É 
garantir competitividade 
ao negócio. 

Entretanto, há alguns 
parâmetros que devem 
ser respeitados para o 
sucesso da execução da 
telefonia em nuvem. O 
mais elementar é uma boa 
qualidade de serviço de 
internet, além de ajustes 
em processos internos e 
seguir orientações de um 
bom fornecedor que possa 
fazer a implantação do sis-
tema de forma integrada, 
consultiva e assertiva. 

Tudo isso ocorre, muitas 
vezes, sem a necessidade 
de troca de aparelhos de 
telefone da organização 
e de abrir mão das linhas 
telefônicas existentes, 
pois é possível conectar o 
sistema por meio de dis-
positivos conversores. As 
soluções, como se vê, são 
inovadoras, trazem bene-
fícios múltiplos, agregam 
praticidade e mobilidade 
à operação de telefonia 
do passado e permitem 
que o usuário escolha o 
dispositivo por meio do 
qual vai atender a cha-
mada: smarphone, tablet, 
desktop, terminais IP. 

Por fim, propiciam a 
gestão de atendimento 
sem a necessidade de um 
software de call center 
(sistema de atendimento 
ao cliente convencional e 
normalmente mais caro) 
e melhores resultados 
operacionais e de negócio. 
Essa é, de fato, a telefonia 
do presente, fundamental 
para o sucesso de uma 
empresa que quer chegar 
ao futuro.

(*) - É Gerente de Negócios 
Corporativos da Leucotron.

Heleno Nogueira (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

GPTW reforça a confiança de que estamos no caminho certo", afirma 
o diretor-presidente da Vetoquinol no Brasil, Jorge Espanha. "Esse 
reconhecimento comprova o excelente trabalho de nossas lideranças 
na gestão das pessoas dedicadas à saúde dos animais de companhia e 
de grandes animais, na área industrial e administrativa. E ganha ainda 
mais relevância porque são sentimentos genuínos vindos da equipe" 
(www.vetoquinol.com.br).

UPL é líder mundial na gestão de riscos 
ambientais, sociais e governança (ESG)

@A UPL, uma das cinco maiores empresas de soluções agrícolas do 
mundo, foi classificada em primeiro lugar no setor na gestão de 

riscos ambientais, sociais e de governança pela Sustainalytics, unidade 
especializada da Morningstar. O ranking é um dos mais respeitados na 
análise de responsabilidade Ambiental, Social e de Governança (ou 
ESG, na sigla em inglês). O conceito OpenAg, lançado após a aquisição 
da Arysta LifeScience, tornou a UPL uma empresa aberta à inovação, 
com o objetivo de contribuir para o crescimento sustentável da pro-
dução de alimentos, com alta produtividade, segurança e qualidade, 
permitindo, ainda, a consolidação de uma agricultura colaborativa, ágil 
e integrada, com tecnologias de ponta e respaldo na ciência.

Monitoramento remoto e automação de 
processos para ATMs

@Garantir a alta disponibilidade das redes de autoatendimento, 
de maneira automática e otimizada. É com esse propósito que a 

Diebold Nixdorf, líder mundial em impulsionar e conectar o comércio 
para as indústrias de bancos e varejo, anuncia a expansão da solução de 
monitoramento dinâmico Vynamic™ View. Parte da recém-apresentada 
suíte DN Vynamic™ no Brasil, o Vynamic™ View oferece um completo 
conjunto de recursos para monitorar, automatizar e otimizar o geren-
ciamento remoto de caixas eletrônicos, incluindo solução remota de 
incidentes, abertura automática de chamados, sistemas de segurança, 
análise de dados, aprimoramento de campanhas e muito mais (www.
DieboldNixdorf.com.br). 

Uma das melhores empresas para se trabalhar 
no Brasil

@A Vetoquinol Saúde Animal é uma das melhores empresas para 
se trabalhar no Brasil. A companhia recebeu o selo da GPTW 

(Great Place To Work), renomada consultoria global. Ranqueada 
entre as dez maiores indústrias veterinárias do mundo, a Vetoquinol 
também conquistou o selo no Canadá e nos Estados Unidos. "O selo 

Home office: com a volta ao trabalho em 
casa, como as empresas têm lidado com 
os reembolsos e gastos de funcionários

Devido à pandemia do novo Coronavírus, no ano passado, as empresas precisaram adaptar o seu dia a dia e o 
home office se tornou a melhor opção para que o negócio não parasse de funcionar. 

Apenas em 2020, segundo um estudo 
elaborado pela Fundação Instituto 
de Administração (FIA), 46% das 

empresas migraram para trabalhos remotos. 

Neste ano, com o novo aumento de casos 
da Covid-19, as companhias que tinham vol-
tado para seus lugares físicos, mais uma vez, 
precisaram recorrer ao home office. Mas, uma 
outra preocupação que tem afligido a vida dos 
empresários é o aumento das contas e a falta 
de dinheiro. O VExpenses, empresa de gestão 
de prestação de contas de gastos corporativos, 
também desenvolveu uma pesquisa que afirma 
que os gastos com delivery (306%), celular 
(108%) e internet (116%) aumentaram de 
forma significativa no ambiente corporativo 
em relação às quantidades de despesas apre-
sentadas nos relatórios de prestação de contas 
do período pré-quarentena. 

Diante disso, Thiago Campaz, CEO do 
VExpenses, separou cinco dicas de como 
as instituições podem auxiliar os colabo-
radores com a volta do home office e im-
plementar um sistema de reembolso eficaz:

Faça um acordo por escrito - Circule um 
comunicado interno para todos os colabo-
radores, assegurando que todos estejam 
cientes da motivação das medidas tomadas. 
É importante, inclusive, que ele faça um 
relato sobre a crise de saúde e que o regime 
de home office será adotado, ou mesmo 
mantido, para garantir segurança aos 
mesmos. Também colete uma confirmação 
virtual de leitura e ciência do documento 
dos seus colaboradores.

Monte a infraestrutura - Esse é o momen-
to em que a empresa precisa ponderar se é 

Freepik

Aulas online, compras pelo celular, 
games etc. Por trás de tantas tecnologias 
está uma ocupação profissional em alta no 
mercado de trabalho: a de desenvolvedor 
web ou programador. Este profissional 
tem função chave para diversas áreas. 
Sua atuação pode ir da criação de sites e 
jogos até a automação de empresas.

De acordo com o levantamento realizado 
pela empresa de recrutamento Catho, 
comparando o período de março a agosto 
de 2019 e 2020, houve um crescimento 
de 55% nas oportunidades de emprego 
para desenvolvedores web.  

A Generation Brasil, organização sem 
fins lucrativos que oferece gratuitamente 
um curso de três meses de desenvolvedor 
web júnior, identificou um aumento de 
160% na procura pelo curso. Em relação 
aos empregadores, a entidade registrou 
aumento na procura por seus alunos para 
as vagas disponíveis. Esse movimento 
começou no último trimestre de 2020 e 
permanece nos primeiros meses de 2021.

Um levantamento realizado pela As-
sociação Brasileira das Empresas de 
Tecnologia da Informação e Comunicação 
(Brasscom) revela que esta é uma função 

Empresas buscam profissionais de tecnologia 

ponto importante constatado pela ONG é 
o aumento da renda individual do aluno 
em cinco vezes, depois que ele é inserido 
no mercado de trabalho. 

"Para aproveitar o nosso curso ao máxi-
mo é importante ter afinidade com tecno-
logia. Tão importante quanto é conseguir 
desenvolver as habilidades interpessoais e 
qualidades como organização, resiliência 
e objetividade", afirma Gabriela. 

Para participar conhecer mais a entida-
de e participar dos processos seletivos, 
acesse: www.brazil.generation.org

promissora. De acordo com os dados apu-
rados, a expectativa é que até 2024 sejam 
abertos 420 mil novos postos de trabalho 
em Tecnologia da Informação (T.I).

Ter profissionais capacitados é um fator 
de extrema importância para o desempenho 
sustentável do negócio, afirma Gabriela 
Paranhos, COO da Generation Brasil para 
a América Latina, "por isso a acirrada busca 
por mão de obra qualificada”.

De acordo com a Generation Brasil, a taxa 
de empregabilidade após a realização de 
seu programa de formação é de 84%. Outro 

mais vantajoso oferecer uma ajuda de custo 
ou reembolso para os gastos adicionais. 
Para tomar essa decisão, é necessário levar 
em consideração as políticas de gastos da 
empresa. Apesar da ajuda de custo ser um 
valor fixo que pode ser provisionado todo 
mês, ela não exige prestação de contas, e 
assim não é possível auditar onde o dinheiro 
da empresa está sendo investido. O reem-
bolso, por outro lado, exige a prestação 
de contas como etapa inicial do processo. 
Assim, acaba sendo um método mais justo 
tanto para a empresa, que arcará com o 
valor exato do custo do home office, quanto 
para o funcionário, que não sairá no prejuízo 
caso seus gastos sejam maiores do que o 
valor fixo estipulado como ajuda de custo. 
Porém, não esqueça de exigir comprovação 
desses gastos por meio da apresentação de 
comprovantes e notas fiscais.

Adapte sua política de reembolso de despe-
sas - Se a companhia não estava acostumada 
com essa prática, é necessário construir uma 
política de reembolso de despesas, prevendo 

todos os gastos de teletrabalho embasados 
na recente medida provisória. 

Use a tecnologia a seu favor - Muitos 
softwares de gestão remota podem ajudar 
a gerir a empresa neste momento. Então 
aposte neles e garanta que o funcionamento 
do seu negócio continue o mais próximo 
possível do cenário convencional. Além 
de otimizarem o tempo gasto com os 
processos administrativos-financeiros da 
empresa, essas ferramentas proporcio-
nam até mesmo economia de gastos para 
a empresa. A adoção de um sistema de 
gestão de prestação de contas e reembolso 
de funcionários, por exemplo, possibilita 
uma economia com despesas de serviços 
postais e de entrega.

Mude o modo de cobrar sua equipe - Neste 
momento é preciso que você se adapte e passe 
a cobrar por resultados. Comece fazendo 
pequenas cobranças por atividades cumpri-
das, dessa forma, você garantirá um melhor 
andamento das atividades da corporação.
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D - Trade Marketing 
Na próxima quarta-feira (14), acontece o webinar “Novas Tendências 
em Trade Marketing”, evento realizado pelo Centro de Ciências Sociais e 
Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Trade Marketing é 
a área responsável pelas estratégias de vendas e pontos de distribuição, 
que têm como prioridade as vendas específicas de cada um dos compra-
dores dos produtos ou usuários de serviços de determinada empresa. 
Para isso, são necessários conhecimentos específicos de marketing e 
e-commerce. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia pelo 
link (http://bit.ly/2PAqpIA). 

E - Crescimento dos Consórcios
Mesmo diante as dificuldades econômicas do país, o segmento de consór-
cio segue mostrando sua força junto ao consumidor. Em fevereiro, houve 
um aumento no valor mensal do tíquete médio, em relação aos meses de 
dezembro e janeiro. Além disso, a modalidade manteve a estabilidade 
no volume de vendas de novas cotas. Segundo a Associação Brasileira 
de Administradoras de Consórcios, os negócios consorciais tiveram um 
crescimento de 33,4% sobre o mesmo período de 2020. Os indicadores 
mostram um avanço de 13,1% no total de participantes ativos, cerca e 
7,92 milhões, um novo recorde histórico.

F - Matemática e Estatística
Você tem curiosidade em descobrir como é uma aula dentro da USP? O 
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos 
tornou isso possível por meio do programa Aulas Abertas. A iniciativa 
permite que qualquer cidadão assista a algumas aulas. A participação é 
gratuita e não requer inscrição prévia. O objetivo do programa é promo-
ver a aproximação do ICMC com a comunidade, possibilitando que os 
participantes vivenciem como é a dinâmica acadêmica na USP e como 
são as aulas de um curso regular, além de promover a interação com os 
alunos matriculados nesses cursos. O conteúdo das aulas é adaptado 
para facilitar a interação dos participantes com os professores e estu-
dantes. Em caso de dúvida, envie um e-mail para (sme@icmc.usp.br).

G - Diplomacia da Vacina
O Foro Inteligência promove na quarta-feira (14), às 19h, o webinar 
“Diplomacia da Vacina”. O ex-ministro da Fazenda, diplomata e escritor 
Rubens Ricupero será o palestrante convidado para abordar o tema. O 
encontro busca brechas para que o Brasil possa ter mais acesso a vacinas 

A - Hortas Urbanas
A criação de hortas urbanas pode auxiliar no combate à fome na cidade 
de São Paulo. É o que indica o projeto São Paulo Composta, Cultiva, 
liderado pelo Instituto Polis, que articula em prol de avanços na gestão 
dos resíduos orgânicos na cidade e de estímulo ao desenvolvimento da 
agroecologia. Em 2020, a situação da fome e miséria no país foi poten-
cializada pela pandemia da Covid-19. A pesquisa também identificou 
que 55,2% dos lares brasileiros, o que corresponde à 116,8 milhões de 
pessoas, conviveram com algum grau de insegurança alimentar. Em 
São Paulo não é diferente, havendo uma necessidade de abastecimento 
alimentar no município principalmente em regiões periféricas da cidade. 
Saiba mais: (https://polis.org.br/projeto/sp-composta-cultiva/).

B - Concurso Público
A Marinha está prestes a dar início ao seu novo concurso público e estima 
ofertar, ao todo, 750 vagas para aprendizes, segundo o levantamento do 
Gran Cursos Online, empresa especializada em educação e capacitação 
para concursos públicos. As oportunidades serão disponibilizadas para 
o gênero masculino que tenha nível médio completo ou esteja em fase 
de conclusão do último ano. Além disso, os candidatos interessados em 
concorrer às vagas devem ter 18 anos ou menos de 22 anos no primeiro 
dia de janeiro de 2022 e possuir mais de 1,54m de altura e no máximo 
2m. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 24 de maio pelo site 
oficial do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM). O valor a 
ser pago pela inscrição é de R$ 40,00. Já os inscritos no CadÚnico ou 
doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa. 

C - Intercâmbio para Brasileiros
A Seda College, escola de idiomas irlandesa, dá início ao maior programa 
de intercâmbio do mundo, o Seda Dream. A iniciativa oferece aos brasi-
leiros 200 bolsas de intercâmbio, destas dez integrais, no valor de até R$ 
15 mil cada, e outras 190 bolsas com descontos de até 50%, para estudar 
em Dublin. Para participar, os candidatos deverão preencher formulário 
e realizar a inscrição no site (https://sedadream.com/?utm_source=par-
ceiros&utm_medium=seda-intercambios). Os testes serão realizados em 
duas etapas, nos dias 24 e 25/4 e 1º e 2 de maio. A taxa para participar 
é de R$ 97 e oferece  três meses de acesso à plataforma Seda College 
Online, com  mais de 60 cursos de inglês de todos os níveis. A iniciativa 
está alinhada ao objetivo da escola em contribuir com o acesso de todos 
ao ensino de idiomas, bem como apoiar no aperfeiçoamento profissional. 

e garantia de entrega desses insumos o mais rápido possível. A corrida 
pela vacina é o maior desafio do momento atual da pandemia. Até que 
a imunidade adequada seja alcançada, o vírus da Covid-19 continuará 
se fortalecendo e se multiplicando. Segundo projeções da Fiocruz, a 
população brasileira levaria mais de dois anos para estar totalmente 
imunizada, considerando o ritmo atual de vacinação. Enquanto isso, 
ao contrário de outros países, o Brasil continua apresentando números 
assustadores de mortes por Covid-19. Inscrições gratuitas: (https://
mla.bs/10e375b3).  

H - Imóveis Usados
A Kenlo, startup do setor imobiliário presente em 26 estados do país 
por meio de 44 mil corretores de imóveis e 7,2 mil imobiliárias parcei-
ras, prevê um crescimento no mercado secundário de imóveis - entre 
venda e aluguel - de 10% em 2021. No ano passado, o mercado de 
usados teve um salto de 52% no volume de negócios em comparação a 
2019, de acordo com o Painel do Mercado Imobiliário (PMI) produzido 
pela empresa, quando foram realizados 44.810 negócios, ante 29.435 
no ano anterior. A startup tem três milhões de imóveis listados em sua 
plataforma e base de dados que representa 25% do mercado secundário 
imobiliário brasileiro (https://kenlo.io/).

I - Programa de Estágio 
Ainda dá tempo de participar do programa de estágio da Serasa Expe-
rian.Estudantes do ensino superior apaixonados por dados e tecnologia, 
podem se inscrever para as mais de 40 vagas disponíveis, das quais 80% 
são destinadas às funções de tecnologia, dados e Analytics. A novidade 
do programa é o estagiário contar com uma evolução programada de 
sua carreira durante o estágio e, em caso de efetivação, nos seus pas-
sos iniciais. Isto abrange sua evolução de posições, responsabilidades 
e remuneração. Terão a oportunidade, em função de seu desempenho, 
de serem efetivados a partir do 9º mês de estágio. Todo o processo de 
seleção, entrevistas e contratação será feito em formato digital.  Inscri-
ções pelo site: (http://99jobs.cc/estagioserasaexperian2021).

J - Blindagem de Carros
Mesmo em ano de pandemia, muito brasileiros aproveitaram o período 
para investir na proteção. De acordo com a Associação Brasileira de 
Blindagem (Abrablin), em 2020, 13.837 veículos foram blindados no 
país. Apesar de haver redução de 26,5% na comparação com 2019, 
quando 18.842 carros receberam a blindagem, o número revela que 
a busca por esse tipo de segurança segue alta no Brasil. “A venda de 
carros caiu e isso impactou diretamente o segmento de blindagem, que 
também vivenciou uma queda. Isso aconteceu no segundo trimestre 
do ano, levando as montadoras ao erro, cancelando a importação ou 
produção de veículos premium. Essa estratégia gerou, inclusive, uma 
falta enorme de produto para o segundo semestre, no reaquecimento 
das vendas”, explica Marcelo Christiansen, presidente da Abrablin. Essa 
falta de veículos interferiu no setor de blindagem, que poderia encerrar 
2020 com uma produção maior de blindagem (https://abrablin.com.br/).

O impacto da tecnologia 
no agronegócio e os 
desafios para 2021

O agronegócio é um 
setor que sempre 
contou com muitas 
inovações tecnológicas 
nas áreas de 
produção, máquinas, 
implementos e 
insumos

Mas manteve-se dis-
tante, por muito 
tempo, das tecno-

logias de gestão e controle. 
Este cenário, no entanto, 
tem mudado radicalmente 
nos últimos anos com a ado-
ção em massa deste tipo de 
tecnologia. De modo geral, 
estes modelos tecnológicos 
permitem aos gestores a 
obtenção de informações 
de seus ambientes internos 
e informações de mercado, 
com mais agilidade e asser-
tividade para melhorar as 
tomadas de decisão, além 
de simplificar o compliance 
frente aos cenários fiscais 
dos países em que atuam.

Em um ano atípico, como 
2020, o setor do Agronegó-
cio caminhou na contramão 
da economia e atingiu cres-
cimento recorde em relação 
ao PIB brasileiro. De acordo 
com dados do Centro de 
Estudos Avançados em Eco-
nomia Aplicada (Cepea), 
o agronegócio alcançou 
participação de 26,6% no 
PIB de 2020, contra 20,5% 
em 2019. De forma sucin-
ta, podemos alinhar este 
crescimento significativo 
a esta adesão em massa 
de tecnologias de gestão 
empresarial, além das me-
lhorias nas tecnologias de 
máquinas, implementos e 
insumos, como dito ante-
riormente. 

Este tipo de investimento 
garante mais controle, qua-
lidade e agilidade para toda 
cadeia produtiva do agro-
negócio, além de permitir 
que o segmento produza 
maiores volumes dentro 
das mesmas áreas produ-
tivas de anos anteriores. 
O período de pandemia 
em 2020, além de forçar o 
afastamento das pessoas 
e a descentralização de 
posições que geralmente 

estavam lado a lado nos 
escritórios, impulsionou 
ainda mais as exportações 
do país. 

Este cenário exige maior 
controle e rastreabilidade 
na produção e operação, 
além de protocolos mais 
rígidos de qualidade nas 
commodities vendidas. Ou 
seja, todo esse movimen-
to leva à necessidade de 
grandes investimentos em 
tecnologia da informação, 
impactando diretamente na 
cultura de gestão e na digi-
talização dessas empresas.

Os desafios seguintes 
para o segmento estão 
vinculados, principalmen-
te, à utilização de infraes-
truturas que entreguem 
segurança, escalabilidade, 
performance e estabilidade, 
além de permitirem total 
interconectividade para a 
centralização dos dados 
de software e automações 
(IoT). Estas infraestrutu-
ras serão responsáveis por 
simplificar a rotina das áreas 
que demandam tecnologias 
capazes de melhorar os pro-
cessos de gestão e qualidade 
da informação.

Além de um controle 
mais rígido e informações 
precisas sobre a gestão 
do negócio, este tipo de 
tecnologia possibilita o uso 
adequado dos recursos pro-
dutivos, evitando paradas e 
desperdícios e entregando 
previsibilidade para a cadeia 
de abastecimento.

Desta forma, para inter-
por esses desafios, uma 
das principais tendências 
é a adoção de recursos de 
nuvem. Embora não façam 
parte das atividades fim 
do agronegócio, este tipo 
de tecnologia simplifica a 
disponibilidade de recur-
sos computacionais para 
softwares e automação, 
além de trazer mobilidade 
e segurança para as ope-
rações, com investimentos 
totalmente aderentes às 
necessidades daquele de-
terminado momento.

(*) - É Diretor Comercial da Sky.
One, startup especializada no 

desenvolvimento de plataformas que 
automatizam e facilitam o uso da 

computação em nuvem.

Bruno Custódio (*)

Além da escassez de insumos nacionais, as empresas estão 
enfrentando dificuldade em conseguir matérias-primas importadas.

Os números foram di-
vulgados pela Con-
federação Nacional 

da Indústria (CNI) dentro 
de uma pesquisa feita 
com 1.782 empresas. Os 
percentuais são próximos 
aos da sondagem anterior, 
realizada em novembro 
de 2020, de 75% e 72%, 
respectivamente, fazendo 
com que as expectativas an-
teriores dos empresários, 
de que a normalização das 
cadeias produtivas nacio-
nais se desse no primeiro 
semestre de 2021, fossem 
postergadas. 

Enquanto 37% acreditam 
que a situação se normalize 
até o fim de junho, 42% cre-
em que isto acontecerá no 
segundo semestre e 14%, 
somente em 2022.  Cerca de 
6% esperavam que a norma-
lização ocorresse ainda em 
março. Além da escassez 
de insumos nacionais, as 
empresas também estão 
enfrentando dificuldades 
em conseguir matérias-pri-

Em março, a inflação ficou em 0,93%, a taxa mais alta para o 
mês desde 2015, quando alcançou 1,32%. Em março de 2020, a 
variação havia sido de 0,07%. O IPCA acumula variação de 2,05% 
no ano e de 6,10% nos últimos 12 meses. Os principais impactos 
vêm dos aumentos nos preços de combustíveis (11,23%) e do 
gás de botijão (4,98%). Os dados foram divulgados pelo IBGE.

“Foram aplicados sucessivos reajustes nos preços da gasolina 
e do óleo diesel nas refinarias entre fevereiro e março e isso 
acabou impactando os preços de venda para o consumidor final 
nas bombas. A gasolina nos postos teve alta de 11,26%, o eta-
nol, de 12,59% e o óleo diesel, de 9,05%. O mesmo aconteceu 
com o gás, que teve dois reajustes nas refinarias nesse período, 
acumulando alta de 10,46%, e agora o consumidor percebe esse 
aumento”, disse, em nota, o gerente da pesquisa, Pedro Kislanov.

A inflação do grupo alimentação e bebidas (0,13%) vem de-
sacelerando. O preço continua subindo, mas sobe menos a cada 
mês. As variações anteriores foram de 1,74% em dezembro, 
1,02% em janeiro e 0,27% em fevereiro. “Os alimentos tiveram 
alta de 14,09% em 2020, mas, desde dezembro, apresentam 
uma tendência de desaceleração. Alguns fatores contribuem 
para isso, como uma maior estabilidade do câmbio e a redução 
na demanda por conta da suspensão do auxílio emergencial nos 
primeiros meses do ano”, disse Kislanov.

“Para quem só está comendo em casa, os preços caíram de 
fato: a alimentação no domicílio teve queda de 0,17%, enquanto 
a alimentação fora do domicílio teve alta de 0,89%. Recuos 

M
ig

ue
l Â

ng
el

o/
C

N
I/A

B
r

ric
m

ai
s.

co
m

/re
pr

od
uç

ão

Mais de 70% das indústrias têm 
dificuldade em 

conseguir matéria-prima
A escassez de insumos e matérias-primas nacionais para a produção atingiu 73% das empresas da 
indústria geral (extrativa e de transformação) e 72% da indústria da construção em fevereiro

ções de insumos brasileiros 
se tornassem mais atrativas, 
levando fornecedores nacio-
nais a redirecionar para o 
mercado internacional parte 
do que era comercializado 
aqui. Com a escassez de 
insumos, várias empresas 
também declararam na 
pesquisa dificuldade para 
atender clientes. 

Na indústria da constru-
ção, o problema atinge 30% 
delas, enquanto na indústria 
geral aumenta para 45%. 
No setor de informática, 
eletrônicos e ópticos, a falta 
de insumos alcançou 69% 
das empresas em fevereiro. 
Ainda segundo a pesquisa 
da CNI, entre os setores 
com maior dificuldade para 
atender às demandas dos 
clientes estão: metalurgia, 
veículos automotores, má-
quinas e equipamentos, 
móveis, têxteis, celulose e 
papel, madeira, máquinas e 
materiais elétricos, produtos 
de metal e material plástico 
(ABr).

mas importadas, indepen-
dente de pagarem mais 
caro pelos produtos. Nas 
empresas da indústria geral 
que precisam importar, em 
fevereiro 65% estavam com 
essa barreira, patamar que 
chegou a 79% na indústria 
da construção.

Segundo a CNI, as difi-
culdades atuais ainda são 
resultado das incertezas 
que a economia atravessou 
durante a primeira onda da 
pandemia da Covid-19 em 

2020, quando muitas empre-
sas cancelaram a compra de 
insumos. “A rápida retomada 
da economia no segundo 
semestre de 2020 não pôde 
ser acompanhada no mesmo 
ritmo por todas as empresas, 
o que gerou dificuldade nos 
diversos elos da cadeia”, 
explicou a entidade.

A desvalorização do real 
frente ao dólar, de acordo 
com a CNI, além de elevar o 
custo das importações, tam-
bém fez com que as exporta-

Inflação foi de 0,93% em março, 
maior alta para o mês desde 2015

nos preços do tomate (-14,12%), da batata-inglesa (-8,81%), 
do arroz (-2,13%) e do leite longa vida (-2,27%) baratearam 
as refeições em casa. Mas as carnes (0,85%) seguem em alta, 
embora a variação tenha sido inferior à de fevereiro (1,72%)”, 
informou o IBGE.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) subiu 0,86%, 
resultado um pouco acima do de fevereiro (0,82%) e também o 
maior índice para um mês de março desde 2015, quando o INPC 
variou 1,51%. No ano, o indicador acumula alta de 1,96% e, em 12 
meses, de 6,94%. Nesse índice, os produtos alimentícios subiram 
0,07% em março, abaixo do resultado de 0,17% observado no mês 
anterior. Os não alimentícios tiveram alta de 1,11%, enquanto, 
em fevereiro, haviam registrado 1,03% (ABr).

Os principais 
impactos vêm 
dos aumentos 
nos preços de 
combustíveis 
(11,23%) e do 
gás de botijão 

(4,98%).



A nova força do 
empreendedorismo 

brasileiro

Muitos de nós 
crescemos ouvindo 
que as mulheres 
compunham o sexo 
feminino, durante 
muito tempo chamado 
de “sexo frágil”

Mas, na década de 
1980, Rita Lee com-
pôs uma música 

bem criativa, que começava 
dando um recado bem forte: 
“Sexo frágil... não foge à 
luta”. E a cantora paulis-
ta estava (e está) muito 
correta e bem realista. As 
mulheres são fortes e não 
fogem a nenhum tipo de 
luta. Além disso, nunca se 
deve duvidar da capacidade 
de quem tem o dom de gerar 
a vida. Muitas das inovações 
até hoje são creditadas ao 
sexo masculino. 

Mas... é possível parar e 
olhar todo esse panorama 
com um pouco mais de 
atenção. Sim, as mulheres 
também deixaram legados 
importantes para a História 
da Humanidade. Como es-
quecer das contribuições de 
Marie Curie para as ciências 
físicas e químicas? Como 
ignorar os esforços literá-
rios de Raquel de Queiróz, 
primeira mulher a integrar 
a Academia Brasileira de 
Letras (ABL), apenas no de-
correr da década de 1970? 
Como não parabenizar a 
firmeza de mulheres res-
peitáveis, que procuraram 
ajudar seus compatriotas, 
como Golda Meir, Margaret 
Thatcher e Indira Gandhi? 

E, de igual forma, como 
não se emocionar com as 
performances de Marta Viei-
ra da Silva, Simone Biles e 
Katie Ledecky, grandes ba-
luartes em suas respectivas 
modalidades desportivas? 
Sejamos francos. Lugar de 
mulher é onde ela quiser. E 
as mulheres são tão fortes, 
que não precisam dos ho-
mens para [praticamente] 
nada. O empreendedorismo 
feminino, além de ser uma 
nova forma de subsistência, 
também se traduziu em um 
novo modo de gerar empre-
gos. Nem é preciso chegar 
muito a fundo para se chegar 
a essa constatação. 

A grande maioria das mi-
cro e pequenas empresas 
é conduzida por mulheres. 
E o que isso significa, além 
da geração de uma nova 
gama de oportunidades? 
Incremento no recolhi-
mento de impostos para o 
Poder Público. É a força 
feminina que está fazendo a 
roda da economia brasileira 
girar e produzir resultados 
inovadores. Essa força do 
empreendedorismo femi-
nino começou de maneira 
bem simples. Com a venda 
de vários produtos de porta 
em porta. E isso gera muita 
prosperidade. Um grande 
exemplo desse êxito? Basta 
olhar a história da fundado-
ra da famosa multinacional 
de cosméticos, a Mary Kay. 

Não “tapemos o sol com a 
peneira”. As mulheres vão 
conquistar cada vez mais 
espaços. E não apenas no 
mundo dos negócios. E é 

fácil chegar-se a essa con-
clusão. O dever de cuidar da 
família e de prover o bem-es-
tar, por exemplo, dos filhos, 
do companheiro, dos netos. 
O sexo feminino é dotado de 
sensibilidade, o que faz com 
que as mulheres tenham um 
olhar mais humano sobre a 
vida. Isso é muito bem visto 
nas pessoas que exercem a 
função de mãe (por vezes, 
até mesmo de pai) em suas 
famílias. 

A mãe foi a primeira, a 
desbravadora, a pioneira, 
em muitas funções. Foi a pri-
meira professora, a primeira 
treinadora, a primeira médi-
ca, a primeira enfermeira, a 
primeira conselheira... para 
muita gente (para muitos 
homens, inclusive!).  Se o 
mundo atravessa mudan-
ças? Sim, atravessa. Mas 
as mulheres estão lutando 
para que essa mudança 
seja para melhor. Quanto 
ao empreendedorismo, no-
ta-se que as mulheres têm 
uma disposição maior para 
a materialização de novas 
tendências, novos estilos. 

Usando uma linguagem 
mais popular, é possível 
dizer que as mulheres não 
têm medo de inovar. Seja 
no lançamento de uma 
nova refeição, de um novo 
perfume, ou até mesmo de 
uma nova tecnologia (Hedy 
Lamarr conseguiu isso, 
quando cedeu aos militares 
estadunidenses o sistema 
que serviu de base para a 
atual telefonia celular), as 
mulheres provam que são 
mais destemidas e que não 
têm medo algum em tentar 
algo de novo (mais um 
exemplo da força femini-
na... serão as mulheres as 
primeiras astronautas que 
explorarão o lado escuro - 
ou oculto - da Lua)! 

O empreendedorismo é 
uma das maneiras das mu-
lheres demonstrarem que 
são capazes de realizar qual-
quer atividade. Num mundo 
em crise, em que a empatia e 
a compreensão devem se fa-
zer cada vez mais presentes, 
não existe mais lógica para 
que se permita qualquer 
iniciativa misógina. Mesmo, 
infelizmente, não sendo 
tão escolarizadas quanto 
os homens, as mulheres, 
dentro de sua capacidade 
de realização, provam, cada 
vez mais, que conseguem 
ser produtivas em qualquer 
tipo de atividade. 

Qualquer tipo de atividade 
mesmo. E o fato das mulhe-
res serem pessoas de muito 
valor as torna capazes de 
conseguir as mais variadas 
façanhas no mundo dos 
negócios (até, como diz a 
sabedoria popular, “tirar 
leite de pedra”). O recado 
é esse. Permitam que as 
mulheres continuem com 
seu papel de protagonismo. 
Façam com que elas conti-
nuem atingindo postos de 
relevância na sociedade (no 
Brasil e no mundo). 

A humanidade, como um 
todo, sairá ganhando. E o 
planeta Terra, com certeza, 
tornar-se-á um lugar melhor 
para todos. 

(*) - É advogada e fundadora do 
COCAJU (www.rcpjuridico.adv.br).

Rolse de Paula (*)
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Concorrência ataca o 
Clubhouse 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
O Clubhouse, uma rede 

social de voz criada em 2020, 
vem chamando a atenção 
dos gigantes da internet: do 
Twitter ao Spotify, do Linke-
dIn ao Telegram, todos estão 
copiando o Clubhouse, que 
atingiu o pico de popularida-
de entre fevereiro e março 
e agora corre riscos diante 
do avanço desses gigantes. 

As mais recentes cópias 
do modelo Clubhouse foram 
feitas pelo LinkedIn, ligado 
à Microsoft, e pelo Discord, 
um aplicativo projetado ini-
cialmente para comunidades 
de jogos. Twitter, Telegram e 
Spotify já haviam desenvol-
vido funções similares às do 
Clubhouse. Só falta um dos 
gigantes da internet entrar 
no jogo para apertar ainda 
mais o Clubhouse. 

Mark Zuckerberg, chefão 
do Facebook entrou na rede 
e participou do programa The 
Good Time Show, que foi ao 
ar em 4 de fevereiro, e levou 
o Clubhouse ao topo da lista 
de aplicativos mais baixados 
nos Estados Unidos naquele 
momento. Segundo rumores, 
o Facebook está trabalhando 
na criação de um produto 
semelhante, que seria testado 
inicialmente em sua ferra-
menta de chat, o Messenger. 

Com a concorrência cres-
cendo, vem a pergunta: qual 
será o destino do Clubhou-
se? Será adquirido por um 
desses gigantes, como o 
WhatsApp que foi comprado 
pelo Facebook por US$ 22 
bilhões? Essas funcionalida-
des similares, desenvolvidas 
pelos gigantes da Internet 
irão fazer com que ele morra 
lentamente, como o Orkut? 
Ou a morte será rápida? A 
hipótese menos provável é 
que venha a se tornar um 
gigante autônomo, como 
seus concorrentes. 

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

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Esse movimento ficou 
ainda mais claro a 
partir do ano passado, 

quando surgiu a pandemia. 
Enquanto pequenos e mé-

dios lojistas engatinhavam 
na tentativa de aprender 
como vender de forma online 
pelo e-commerce, vários ou-
tros negócios aprimoraram 
e expandiram o seu canal 
de relacionamento com o 
consumidor para o celular. 

São exemplos de situações 
que acontecem de tempos 
em tempos e que diferem 
os bons empreendedores 
do mercado. De acordo 
com a pesquisa divulgada 
pelo IBGE, o percentual de 
pessoas de 10 anos ou mais 
que acessaram a internet 
pelo celular passou de 97% 
para 98,1%. Os aparelhos 
são utilizados tanto na área 
rural (97,9%), quanto nas 
cidades (98,1%). 

“Hoje em dia o mecanismo 
que as pessoas mais têm 
em mãos para fazer suas 
compras é o smartphone. 
Por isso, é quase impos-

O mecanismo que as pessoas mais têm em mãos para fazerem 
suas compras é o smartphone.

Além das muitas dificul-
dades para funcionamen-
to e venda que as empre-
sas estão enfrentando, um 
novo risco deve se tornar 
real no decorrer dos 
meses, o crescimento da 
inadimplência. O Corona-
vírus já fechou comércios, 
levou empresas à falência 
e a projeção é se vai au-
mentar a inadimplência. 

Diante do atual cenário 
de pandemia, os princi-
pais setores produtivos 
do Brasil estão sendo 
impactados pelo aumento 
considerável dos riscos de 
inadimplência, sendo pro-
jeto para 2020 um cresci-
mento superior a 20% das 
insolvências empresariais. 
Diante deste cenário as 
empresas devem proteger 
seu caixa e uma alterna-
tiva ainda pouco utilizada 
pelas empresas é o Seguro 
de Crédito. 

Mas, muito além de 
proteger o fluxo de caixa 
de uma empresa, o seguro 
de crédito também pode 
ajudar a reduzir custos 
operacionais e expandir os 
negócios com maior segu-
rança. O Superintendente 
da Euler Hermes no Bra-
sil, Daniel Luján, explica 
que essa é também uma 
maneira de aumentar as 
vendas, ampliando a car-
teira de clientes, tendo a 
possibilidade de escolher 
os melhores mercados 
para cada tipo de negócio. 

“O seguro de crédito 
permite que a empresa 
adquira maior confiança 
para negociar com novos 
clientes e isso conse-
quentemente faz com 
que exista crescimento 
com segurança e saúde 
financeira, além da pos-
sibilidade de acompanhar 
de perto a estabilidade 
financeira desses clientes 
para monitorar possíveis 
riscos”, afirma. Além 
disso, é muito comum 
que o mercado associe 
ou compreenda mais o 
valor dessa ferramenta 
financeira em um cená-
rio de crise como o que 
estamos vivendo. 

O seguro de crédito também pode ajudar a reduzir custos 
operacionais e expandir os negócios com maior segurança.

E-commerce: como impulsionar 
vendas pelo celular? 

Desde os primórdios de smartphones, tecnologias mais avançadas e com a significativa melhora dos 
sinais de internet ao longo dos anos, vender via mobile não é apenas obrigação, mas sim, essencial
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ão consumidor para o produto 
que está sendo vendido”, 
explica. 

Mas ele vai além: “a experi-
ência do cliente tem que ser 
boa do início ao fim do pro-
cesso, do momento em que 
ele acessa o site até a entrega 
da compra em casa”. Por isso 
que também é preciso contar 
com um sistema de logística 
inteligente e bem organiza-
do, oferecendo sempre as 
melhores condições para o 
consumidor, mas sempre 
pensando no processo de 
atendê-lo, até a entrega. 

Uma dica do CIO é estreitar 
relacionamento com parcei-
ras e fornecedores. “Estar 
próximo dos seus parceiros 
é primordial, principalmente 
quando vivemos momentos 
de crise. Não é pensar apenas 
no seu negócio, mas também 
saber estender a mão quando 
o negócio do seu parceiro 
não vai bem. Se cada um se 
auxiliar no seu ponto fraco, 
todos podem crescer e se 
aprimorar”, finaliza. Fonte: 
(www.floresonline.com.br).

sível pensar em manter 
suas vendas online apenas 
através de um site feito para 
desktop. Mas isso exige 
certa perspicácia e detalhes 
primordiais”, afirma Lucas 
Buffo, CIO da Flores Onli-
ne, primeiro e-commerce 
de presentes especiais do 
país, que já nasceu 100% 
na internet. 

Para ele, o primeiro passo 
é ter um site responsivo, 
ou seja, o cliente não pode 

acessar pelo celular e ver 
uma loja toda desconfigu-
rada, com imagens pesadas 
que demoram para abrir. É 
preciso ser simples, singe-
lo, porém objetivo. “Existe 
uma pequena diferença na 
visualização dos produtos 
pelo desktop e pelo celular, 
por isso é necessário investir 
em tecnologia - o que não 
significa “gastar dinheiro”, 
mas sim pensar na melhor 
maneira de atrair o olhar do 

O Índice Nacional da Construção 
Civil (Sinapi) registrou inflação de 
1,45% em março deste ano, taxa acima 
da observada em fevereiro (1,33%). O 
dado foi divulgado na sexta-feira (9) 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O Sinapi acumula 
taxas de inflação de 4,84% no ano e de 
14,46% em 12 meses. 

Com isso, o custo médio para se fazer 
uma obra de construção ou reforma no 
país chegou a R$ 1.338,35 por metro 
quadrado. Em março, o preço dos ma-
teriais subiu 2,20% no mês, passando a 
custar R$ 765,07 por metro quadrado. Já 
o metro quadrado da mão de obra ficou 
0,47% mais caro no mês e passou a custar 
R$ 573,28 (ABr).

Custo da construção sobe 1,45% em março

Seguro de crédito - uma alternativa 
pouco conhecida pelas empresas

Mas na realidade essa 
ferramenta é um parceiro 
do seu negócio não apenas 
no cenário de crise mas 
também no cenário de 
retomada para que o cres-
cimento seja sustentável. 
Cristina Camillo, diretora 
da Camillo Seguros, con-
sultora em seguro de cré-
dito destaca abaixo os seis 
principais benefícios que 
o seguro de crédito pode 
trazer para a expansão dos 
negócios: 
 1) M a r k e t  S h a r e 

Maior: o seguro de 
crédito é uma pro-
teção dos recebíveis 
entre empresas B2B, 
portanto, é possível 
oferecer limites e 
prazos para os clien-
tes, garantindo maior 
fôlego e afastando o 
medo de não rece-
ber. Inevitavelmente, 
essas ações podem 
proporcionar aumen-
to nas vendas. 

 2) Expansão: o segu-
ro de crédito atua 
como uma ferramenta 
que avalia e qualifica 
as contrapartes com 
quem a empresa faz 
negócio, permitindo 
conhecimento maior 
em relação às empre-
sas que antes eram 
desconhecidas, assim 
também é possível 
trabalhar com novas 
contrapartes. 

 3) Atuação em países 
estrangeiros: atuan-
do com uma empresa 
com know-how glo-
bal, conhecer clientes 

ao redor do mundo 
aumenta as chances 
de fechar negócios 
de forma segura, 
mostrando onde há 
ou não há riscos de 
investimento. 

 4) Crescimento di-
versificado: não 
existe mais a neces-
sidade de negociar 
só com quem você 
conhece e confia, 
pois uma empresa 
te ajuda a expandir 
e descentralizar suas 
oportunidades de 
negócio. 

 5) Garantia: quando 
a empresa trabalha 
com seguro de cré-
dito, ela adquire uma 
garantia de saúde 
financeira, que é 
muito bem vista por 
bancos e financiado-
ras, abrindo assim 
novas alternativas 
de financiamento. 

 6) Apoio à sua análi-
se de crédito inter-
na: quando o seguro 
é contratado, ele se 
torna parceiro da 
área de crédito, ou 
seja, é adicionado 
valor ao processo 
de análise de crédito 
existente na em-
presa. Esse suporte 
proporciona maior 
segurança, uma vez 
que em casos de 
perdas inesperadas é 
possível ter garantia 
de recebimento, sem 
impacto ao fluxo de 
caixa. Fonte: AI/
Editora DSOP.
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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 16 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.

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF Nº 11.519.109/0001-56 - NIRE 35.300.381.351

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO e AGE, que deverá se realizar às 9h do dia 19/04/2021, 
na sede, em Santana do Parnaíba/SP, na Avenida Dr. Yojiro Takaoka, nº 4.384, unidade 106, Alphaville, CEP 06541-
038, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em AGO: (i) deliberar sobre a destinação do AFAC para o 
aumento de capital social da companhia (ii) aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social para refletir o aumento 
do capital (iii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar Demonstrações Financeiras e do Relatório 
da Administração, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020. Santana de Parnaíba, 08/04/2021. À Diretoria.

Sergio Stephano Chohfi - Engenharia e Comércio S.A
CNPJ n.º 61.360.442/0001-33

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os acionistas para reunirem-se em AGOE dia 20/04/21, em 1º chamada às 11 hs,. e 2º chamada às 11:30 hs., exclusiva-
mente de forma digital, por conferência on-line sendo certo que o link de acesso à reunião, bem como o boletim de voto à distância será 
disponibilizado por correio eletrônico aos acionistas que solicitarem através do e-mail roberta.chohfi@gmail.com, com até 01 dia de 
antecedência de realização da Assembleia, para deliberar sobre: 1. Reeleição da Diretoria da Companhia; 2. Aprovação das contas dos 
administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de ABERTURA de Licitação - Concorrência nº. 002/2021; Objeto: Execução de obras de sistema de 
abastecimento de água tratada, envolvendo a construção de adutoras, fornecimento e instalação de reservatórios 
metálicos com fechamento das áreas, fornecimento, montagem e instalação de quadro elétrico de alimentação, 
comando e acionamento, custeadas com recursos provenientes do Contrato de Financiamento n.º 0519.509-
36/2020 FINISA/CAIXA - Abertura: 13/05/2021 às 09:00 horas; Local: Departamento de Licitações e Compras, 
Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul - SP. O edital estará disponível na página eletrôni-
ca http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br.

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Cleonice Magnago e Nathielly Campos – Ma-
trix – Mesmo aqueles não acostumados, ou adeptos 
de alguma religião, não questionam a transcendental 

importância que a Bíblia exerceu e exerce sobre as pessoas 
e instituições em todo mundo. Seus ensinamentos e ditames 
podem ser analisados a partir de prismas diferentes, históricos, 
sociológicos, antropológicos e religiosos. Desta feita, temos uma 
abordagem “bíblico-empreendedora”. Autoras profissionais na 
arte e ciência de assessorar pessoas e empresas, trouxeram o 
santo livro em forma de pequenos 100 cartões, embalados numa 
caixa, contendo interessantes perguntas lastreadas em provér-
bios. O intuito é chamar a atenção para eventuais problemas 
cotidianos  que poderão passar despercebidos e de quebra, o 
leitor poderá envolver-se com ditos elevados. Oremos !! Válido 
para empresários, estudantes de administração, empreende-
dores, sem necessidade de serem sectários.

Provérbios Bíblicos: 
100 questões para aprimorar 
a vida pessoal e profissional

Helga Vianna, Letícia Torzecki, Queila 
Moraes, Thais Garcia (Orgs) – Texto & Café – 
Uma oportuna obra, com titulo auto explicativo que 
não “meramente” lança holofotes no ente feminino, 

antes, demonstra sua força e total pujança quando se trata 
de enfrentar problemas, alguns aparentemente insolúveis. O 
estoicismo, com essas jovens senhoras, ganha cores e formas 
inimagináveis. A maneira como as reais histórias são contadas 
dá-nos a certeza de que a inteligência, aliada a um bom caráter, 
foco e fé, são as “ferramentas” necessárias para o verdadeiro 

caminho para o sucesso. Exemplar.

Adaptar-se é Preciso: História de 
mulheres que conquistaram o 
protagonismo em seus negócios

Rafael Moia Filho – Scortecci –  O radialista, 
analisa um curto período da gestão Bolsonaro, no 
qual segundo o autor, nada de bom efetivamente foi 
realizado, ao contrário, houve uma nítida delapidação 
de valores nacionais e a flagrante deterioração da 

imagem do pais  no exterior. Com explicito viés ideológico. Há 
que se analisar.

Diário de Uma Democracia: 
600 dias que marcaram o país

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

O Egito anunciou a 
descoberta da “cida-
de de ouro perdida” 

próxima a Luxor, que fica 
no sul do país, a 500 km 
do Cairo. Segundo os ar-
queólogos, essa é a maior 
povoação urbana localizada 
e a maior descoberta desde 
a década de 1920, quando 
a tumba de Tutancâmon foi 
encontrada praticamente 
intacta. A missão foi guiada 
pelo arqueólogo Zahi Hawass 
e datou a cidade, chamada 
de “A Ascensão de Aton”, 
com cerca de três mil anos.

“A cidade enterrada tem 
a data do reinado de Ame-
nófis III e continuou sendo 
usada pelo rei Tutancâmon 
e por seu sucessor, Ay. [...] 
Muitas missões estran-
geiras buscaram por essa 
cidade, mas ela nunca foi 
encontrada”, disse Hawass, 
que explicou que os traba-
lhos começaram na busca 
pelo templo funerário do 
rei Tut. A arqueóloga Bet-
sy Brian, da Universidade 
Johns Hopkins, pontuou 
que a descoberta “ajudará 
a colocar luz sobre um dos 
maiores mistérios da his-
tória: porque Aquenáton 

Cidade é considerada a maior descoberta no Egito desde 1920.

A segunda onda e as variantes da Co-
vid-19 presentes em diversos estados bra-
sileiros acentuaram a pandemia, agravando 
a situação ainda mais para os trabalhos das 
instituições sociais. Diversas organizações 
buscam doações para continuar oferecendo 
seus atendimentos e a tecnologia pode ser 
uma aliada. Apps e sites, por exemplo, 
fornecem mecanismos que facilitam o 
processo de doação para as instituições. 

Segundo pesquisa da GeekHunter, em-
presa de recrutamento especializada na 
contratação de profissionais de tecnologia, 
o aumento do setor chegou a 310% no ano 
passado. “No início da pandemia houve uma 
grande movimentação para doação, como o 
movimento das lives grandiosas, por exem-
plo, mas não se tornou uma cultura”, lamenta 
Rodolfo Schneider, gerente de captação de 
recursos do Marista Escolas Sociais. 

No Brasil, a fome voltou a crescer nos últi-
mos anos. São 19,1% milhões de brasileiros 
que vivem em um quadro de insegurança ali-
mentar. Os dados são do Inquérito Nacional 
sobre Insegurança Alimentar no Contexto 
da Pandemia da covid-19 no Brasil. A pes-
quisa apontou um crescimento de quase 
20% de domicílios em 2018 para o final do 
ano passado. Subindo de 36,7% para 55,2%. 
É nesse contexto que as instituições sociais 
mais atuam durante a pandemia.

As doações podem influenciar e trans-
formar a rotina das famílias que estão 

A fome voltou a crescer nos últimos anos. 
São 19,1% milhões de brasileiros que vivem 
em um quadro de insegurança alimentar.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(valores expressos em R$ (Reais), com supressão de centavos)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31.12.20 e 19 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)

Balanços Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)
ATIVO 2020 2019
Circulante 44.513.610 39.989.539
 Caixa e Equivalentes de caixa 11.954.531 9.510.354
 Contas a Receber de Clientes 14.513.091 13.341.437
 Estoques 24.033.619 15.655.778
 (-) Perda 1/3 de Estoques (8.011.206) -
 Impostos a Recuperar 1.863.376 1.339.451
 Outros Ativos Circulantes 160.200 142.519
Não Circulante 1.936.442 2.345.109
 Realizável à Longo Prazo 1.301.627 1.297.933
  Depósitos Judiciais 1.301.627 1.297.933
 Imobilizado 560.782 913.530
 Intangível 74.032 133.646

Total do Ativo 46.450.052 42.334.648

PASSIVO 2020 2019
Circulante 34.245.324 28.291.908
 Fornecedores 28.200.975 20.617.356
 Empréstimos e Financiamento 21.658 24.304
 Salários e Encargos Sociais 242.650 247.475
 Obrigações Tributárias 12.092 12.034
 Dividendos a Pagar 1.800.000 1.680.000
 Provisões Trabalhistas 595.810 607.225
 Outros Passivos Circulantes 229.810 61.185
 Provisão de Dividendos 3.142.329 5.042.329
Não Circulante 438.377 165.617
 Impostos a Pagar 438.377 165.617
Patrimônio Líquido 11.766.352 13.877.123
 Capital Social 10.000.000 10.000.000
 Reserva de Capital 584.656 3.515
 Reserva de Lucros 1.181.696 3.873.608
Total do Passivo 46.450.052 42.334.648

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os Balanços Patrimoniais e respectivas demonstrações fi nanceiras, devidamente acompanhadas das notas 
explicativas correspondentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.  A Diretoria

DISAL DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.
CNPJ 62.277.041/0001-87

Receita Bruta 2020 2019
 Revenda de Mercadorias 102.634.903 107.916.487
 Impostos e Contribuições sobre Vendas (13.968) (37.501)
 Devoluções (3.502.072) (3.243.697)
Receita Operacional Líquida 99.118.863 104.635.289
 Custo das Mercadorias Revendidas (67.659.202) (72.852.956)
Lucro Bruto 31.459.661 31.782.333
Despesas (Receitas) Operacionais (33.570.432) (27.135.470)
 Vendas e Administração (24.784.705) (27.332.344)
 Resultado Financeiro Líquido (878.536) 186.810
 Outras Receitas (Despesas) (7.907.191) 10.064
Lucro antes do IRPJ e da CSLL (2.110.771) 4.646.864
 Imposto de Renda e Contribuição Social - (2.366.981)
Lucro Líquido antes da reversão do JCP (2.110.771) 2.279.883
 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio - -
Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício (2.110.771) 2.279.883
Quantidade de Ação 114.174 114.174
Lucro/(Prejuízo) Líquido por Ação (18,49) 19,96

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de dezembro 
de 2020 e 2019 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)

 2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais 4.414.418 4.473.114
Recebimentos de clientes 98.365.212 104.498.073
Pagamentos de fornecedores
 de mercadorias e despesas gerais (83.338.534) (85.497.573)
Pagamentos de salários,
 encargos e benefícios (9.073.439) (11.559.596)
Pagamento de impostos e contribuições (156.910) (203.217)
Recebimento (pagamento)
 de depósitos judiciais (3.694) (23.599)
Recebimento (pagamento)
 de encargos fi nanceiros líquido (781.581) (58.032)
Pagamento do imposto de renda
 e da contribuição social sobre o lucro (596.637) (2.682.943)
Fluxos de caixa das
 atividades de investimentos (58.264) (204.135)
Adição do imobilizado/intangível (58.264) (204.135)
Venda do imobilizado - -
Fluxos de caixa das
 atividades de fi nanciamentos (1.911.977) (1.503.043)
Pagamento de REFIS (131.977) (16.682)
Pagamento Depósitos Judiciais FGTS - 33.639
Dividendos pagos (1.780.000) (1.520.000)
Aumento (Redução) de
 caixa e equivalentes de caixa 2.444.176 2.765.939
Demonstração do aumento (redução)
 do caixa e equivalentes de caixa:
 No início do exercício 9.510.354 6.744.418
 No fi m do exercício 11.954.531 9.510.354
Variação do caixa e
 equivalentes de caixa no período 2.444.176 2.765.939

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31.12.2020 
e 2019 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)

Francisco Salvador Canato - Diretor Presidente Luciano Miranda Fernandes - Contador CRC 1SP146509/O-1

 Reservas de Lucros
 Capital Reserva  Reserva para Retenção Lucros Total
 Social Capital Legal Expansão de Lucros Acumulados Patrimônio
Em 31 de dezembro de 2018 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 41.754 - 12.737.182
 Lucro líquido do exercício - - - - - 2.279.882 2.279.882
 Retenção de Lucros - - - - 1.139.941 (1.139.941) -
 Distribuição de Lucros - - - - - (1.139.941) (1.139.941)
Em 31 de dezembro de 2019 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 1.181.695 - 13.877.123
 Prejuízo do exercício - - - - - (2.110.771) (2.110.771)
 Reserva legal - - (1.418.859) - - 1.418.859 -
 Reserva de Expansão - - - (691.912) - 691.912 -
Em 31 de dezembro de 2020 10.000.000 3.515 581.141 - 1.181.695 - 11.766.352

1. Contexto Operacional: A DISAL Distribuidores Associados de Livros 
S.A. (a seguir designada como Companhia) é uma companhia anônima de 
capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
à Avenida Marginal Direita do Tietê, 800, Bairro Jaguara. A Companhia tem 
por objeto social a importação, exportação, comercialização, representa-
ção e distribuição de livros técnicos, culturais, científi cos, didáticos, revis-
tas e outros. 2. Base para Preparação e Apresentação das Demonstra-
ções Financeiras: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com 
base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da CVM, obser-
vando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei 
6404/76) que incluem dispositivos introduzidos, alterados e revogados pe-
las leis nºs 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e 12.973, de 13 de maio 
de 2014. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: Apuração do 
Resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o 
regime contábil de competência de exercício. A receita com as vendas de 
mercadorias é reconhecida no resultado em função de sua realização. 
Uma receita não é reconhecida quando há incerteza signifi cativa de sua 
realização. Estimativas contábeis: As estimativas contábeis, revisadas 
anualmente, foram baseadas no julgamento da Administração para deter-
minação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações fi nancei-
ras, em conformidade com a prática contábil vigente. Itens signifi cativos, 
sujeitos a estas estimativas e premissas, incluem, entre outros, deprecia-
ções de bens do ativo imobilizado. Disponibilidade: São representadas 
pelo valor de sua efetiva realização. Provisão para Crédito de Liquidação 
Duvidosa: Essa provisão é fundamentada em análise do histórico de per-
das monitorada pela Administração, sendo constituída em montante consi-
derado sufi ciente para cobrir as prováveis perdas na realização das contas 
a receber. Estoques: O estoque foi avaliado com base no custo médio pon-
derado não superando o custo de mercado. Demais Ativos Circulantes e 
Não Circulantes: Estão apresentados ao valor de custo ou de realização, e 
inclui, sempre que cabível os rendimentos auferidos pró-rata tempore até 
a data do encerramento das demonstrações fi nanceiras. Imobilizado: O 
imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, 

corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, deduzido das res-
pectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear às ta-
xas admitidas pela legislação fi scal em vigor, que levam em consideração 
a vida útil estimada dos bens. Passivos Circulantes e Não Circulantes: Es-
tão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos fi nanceiros e variações 
monetárias, incorridos até a data do balanço. Provisões: São registradas 
no momento em que a sociedade possui obrigações legais ou constituídas 
como resultado de eventos passados, e é provável que recursos econômi-
cos sejam requeridos para saldar as obrigações. As provisões são registra-
das tendo como base as melhores estimativas de riscos envolvidos. Impos-
to de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: O imposto de 
renda e contribuição social sobre o lucro líquido do exercício corrente são 
calculados com base nas alíquotas previstas na legislação fi scal vigente 
na data da ocorrência do fato gerador, 15% mais adicional e 9%, respecti-
vamente. 4. Resultado líquido do exercício: Demonstramos a seguir os 
efeitos extraordinários no ano de 2020 em comparação com o ano de 
2019, que afetaram o resultado líquido do exercício:
Descrição 31/12/20 31/12/19
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (-) 2.110.771 2.279.883
a) Efeitos extraordinários:
 Ajuste Inventário e Perdas
  no Recebimento de Créditos 8.853 1.354.255
 Perdas de 1/3 de Estoque (8) 8.011.206 -
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
 antes dos efeitos extraordinários 5.909.288 3.634.138
5. Capital Social: Em 31 de dezembro de 2020, o Capital Social 
da Companhia, totalmente integralizado em moeda corrente é de 
R$ 10.000.000,00, dividido em 114.174 ações ordinárias nominativas. 
6. Cobertura de Seguros: Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia 
possuía cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os 
bens do ativo imobilizado e para os estoques, em montante considerado 
pela administração como sufi ciente para assegurar a reposição dos bens 

e a continuidade das operações da sociedade em caso de sinistros. 7. Hi-
potecas e Garantias: Os bens da Companhia, cujo saldo líquido contábil, 
no montante de R$ 634.814 não foram conferidos como garantia, estando, 
portanto totalmente livres e desembaraçados de ônus ou gravames. 
8. Perdas de 1/3 de Estoque: O valor de R$ 8.011.206, em reconheci-
mento a Lei 10.753 Out/03 Artigos 8º e 9º, conforme Solução de Consul-
ta nº 224 – Cosit – RFB em 26/06/19. 9. Agradecimentos: Registramos 
nossos agradecimentos a todos que contribuíram para a obtenção dos re-
sultados ora apresentados: aos parceiros comerciais – clientes e fornece-
dores; e à comunidade fi nanceira – nossos credores, pela confi ança, uma 
vez mais, depositada em nosso trabalho. A toda equipe de trabalho, nos-
so especial reconhecimento pelo esforço, dedicação e comprometimento.

São Paulo, 31 de Março de 2021.

Relatório da Diretoria

Marcelo Vital Beliato - Diretor

CENTRO DE CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS PANAMBY S/A - CNPJ 07.012.790/0001-74
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam V.Sas. convocadas para a AGO, de acordo e nos termos do Artigo 7º, inciso I do Estatuto Social e MP 931, 
de 30/03/2020, Lei 14.010/2020, a qual será realizada em 28/04/2021, 4ª feira, às 14:30h através de 
videoconferência na Sede da Administradora, na R. José Ramon Urtiza, 975 - 2º Subsolo - V. Andrade - São 
Paulo - SP - Open Mall Panamby, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (I) Aprovação de Contas 
Exercício 2020; (II) Situação Individual das Lojas; (III) Operacional - Demonstração das Melhorias Realizadas; e 
(IV) Outros Assuntos de Interesse. Informamos que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador, 
especialmente constituído para tal ato por meio de Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a 
Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito 
de cada ordem do dia. Dados para acesso a videoconferência - Zoom: https://us02web.zoom.
us/j/83883534571?pwd=dmd6S0NlbkhVcGpZN0wwckJrSjkyUT09 - ID da reunião: 838 8353 4571 - Senha de 
acesso: 999971. A Administração.

Egito descobre ‘cidade do ouro 
perdida’ com mais de 3 mil anos
“A cidade enterrada tem a data do reinado de Amenófis III e continuou sendo usada pelo rei Tutancâmon 
e por seu sucessor, Ay. [...] Muitas missões estrangeiras buscaram por essa cidade, mas ela nunca foi 
encontrada”

produção de tecidos, vidros 
e de amuletos funerários 
usados nas tumbas e nos 
templos reais.

Em particular, foram acha-
dos anéis, escaravelhos, 
potes coloridos e tijolos 
com a incisão do cartucho 
de Amenófis III (que ainda 
precisa ser datado). Além 
disso, uma área murada 
com apenas um ponto de 
entrada e saída mostra ainda 
um sistema de residências 
com segurança reforçada. 
Amenófis III, que governou 
o Egito entre 1391 a.C a 
1353 a.C., herdou um vasto 
território que ia dos atuais 
Iraque e Síria até o Sudão. 
Teve um longo governo para 
o padrão egípcio, cerca de 40 
anos, e era conhecido por sua 
opulência e extravagância.

Até por isso, os arqueó-
logos esperam encontrar 
ainda mais tumbas e “seus 
tesouros”, já que uma área se 
assemelha ao que foi encon-
trado no Vale dos Reis - que 
não fica muito distante da 
região. Há ainda partes da 
cidade a serem escavadas, 
mas os especialistas estão 
bastante animados com as 
novas descobertas (ANSA).

EP
A

e Nefertiti decidiram se 
mudar para Amarna”.

A mudança dos pais de 
Tutancâmon é alvo de espe-
culações até os dias atuais e 
nunca uma resposta plausível 
foi encontrada. Aquenáton, 
inclusive, foi o primeiro faraó 
egípcio a abandonar o culto 
de diversos deuses e a adora-
ção ao poderoso deus Amon 
para um deus único, Aton. 
O rei Tutancâmon, como 
o próprio nome diz, voltou 
atrás na decisão do pai.

As escavações para lo-
calizar a cidade perdida 

começaram em setembro do 
ano passado e, apesar de ter 
passado três milênios enter-
rada, “ela foi encontrada em 
boas condições, com muros 
e paredes quase completos 
e áreas repletas de objetos 
da vida cotidiana”, ressalta 
Hawass. Na área sul, inclu-
sive, os arqueólogos conse-
guiram identificar algumas 
funções industriais e de ser-
viço, como os restos de uma 
“padaria”, que usava fornos 
de cerâmica tão grandes 
que acredita-se que servia 
muitas pessoas, e locais de 

Confira cinco apps e sites que facilitam doações
potencial de arrecadação chega a 4 bilhões 
que beneficiariam milhares de instituições 
sociais. No site é possível conferir o passo 
a passo e conhecer histórias inspiradoras 
na área da educação.

2) Doe com ações - O aplicativo Ribon 
permite que usuário faça doações gratuita-
mente para ONGs. Criado por brasileiros, 
a plataforma permite conhecer diversas 
causas humanitárias e doar por meio de 
clicks e moedas virtuais para diversos 
projetos patrocinados. 

3) Doe com o aplicativo - O Picpay, 
app e conta digital possui a central de 
doações do aplicativo, com ela é possível 
consultar causas sociais espalhadas em 
todo o território nacional, e fazer a sua 
doação utilizando apenas um clique. 

4) Doe para campanhas - O aplicativo 
Joyz foi criado para conectar aqueles que 
querem ajudar com aqueles que precisam 
de ajuda. A rede promove impacto e campa-
nhas do bem, com diversas histórias pron-
tas para receber contribuições financeiras.

5) Doe e seja voluntário - O site 
atados.com conecta pessoas ao trabalho 
voluntário, mesmo em casa e durante o 
período de isolamento social. O site permite 
que as pessoas se tornem embaixadoras 
digitais e doem para entidades ligadas ao 
combate à fome. 

Fonte e mais informações: (https://ma-
ristaescolassociais.org.br/).
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passando por esse momento. “A máxima 
que todos podemos contribuir é verdadeira, 
em menor ou maior quantidade, muitas 
vezes as opções estão apenas a um clique 
de todos, nos nossos celulares”, afirma 
Schneider. Os sites e apps aproximam as 
pessoas das instituições. Confira uma lista 
de cinco oportunidades de fazer doações 
e praticar a solidariedade. 

1) Doe sem gastar um centavo a 
mais - O site (impostosolidario.org.br) 
ensina o usuário a destinar parte do seu 
Imposto de Renda para instituições sociais 
afetadas pela pandemia. Menos de 3% dos 
contribuintes fazem essa destinação e o 
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 10 a 12 de abril de 20216

Dentre as diversas características que um profissional 
precisa para exercer uma liderança de sucesso estão: ter 
uma boa comunicação e engajamento, saber reconhecer 

qualidades e dar bons feedbacks, estar disposto a estimular 
as pessoas e com isso, junto com a equipe, alcançar melhores 
resultados. Tudo isso pode e deve ser aperfeiçoado através de 
aprendizado e treinamento pessoal constante do próprio líder. 
Por isso vamos falar de cada um deles abaixo.

1Comunicação assertiva - Todos nós devemos manter 
uma boa e eficiente comunicação com quem está ao nosso redor, 
seja a nível pessoal ou profissional. Porém, quando alguém exerce 
uma posição de liderança a necessidade de se manter uma comu-
nicação mais clara e assertiva é muito maior. O líder eficaz deve 
se comunicar bem 100% do seu tempo, ou seja, a comunicação 
eficaz deve ser mesmo uma prioridade, visto o grande impacto 
que pode causar.

Nas empresas não há espaço para dúvidas ou equívocos por 
conta de uma má comunicação. Os colaboradores precisam saber 
exatamente quais as demandas da corporação, o que se espera 
deles, o que querem que façam, e o como ou qual o espaço de 
tempo eles têm para realizar as atividades.  A eficiência de um 
colaborador passa por entender exatamente qual seu objetivo e, 
claro, é obrigação de sua liderança comunicar isso.

2Engajamento - Este é um dos postos-chaves de uma boa 
liderança: saber engajar sua equipe. Por definição, engajamento 
significa “tornar as pessoas interessadas em partilhar ou colaborar 
com uma causa ou objetivo”. Em outras palavras, fazer com que 
os colaboradores de sua equipe também queiram, por vontade 
própria, realizar os objetivos profissionais que lhes são propostos 
adotando-os como “seus”.

Aqui reside uma diferença enorme entre um líder de sucesso 
e um “chefe” à moda antiga: não adianta querer pedir para sua 
equipe fazer algo se ela não enxerga significado naquilo que está 
sendo demandando. Como tudo na vida, quando entendemos e 
nos envolvemos com algo o nosso engajamento é completamente 
diferente. E nas empresas, obter o engajamento de uma equipe 
é algo fundamental para o sucesso de todo time.

Liderança é algo que nasce com a pessoa ou pode ser aprendido? Ambos. A crença de que uma pessoa “nasce líder” é equivocada e já 
foi desmistificada há algum tempo. Existem pessoas que possuem mais facilidade de comunicação com a equipe, ou que obtém 

um maior engajamento dos colaboradores de forma natural, mas isso – por si só – não as torna líderes. Essas duas 
características fazem parte de um rol muito maior de qualidades e habilidades necessárias a um bom líder.

Foto de RODNAE Productions no Pexels

baixamos as defesas da pessoa. Ela se permitirá ouvir o que se tem 
a dizer. Isso mostra que fazemos a leitura integral dessa pessoa, 
observamos suas qualidades, deixamos claro que a enxergamos. 

Essa atitude é um ato humano, um vínculo e conexão fun-
damentais que vão credibilizar o líder a apontar os pontos de 
melhoria, aquilo que precisa ser desenvolvido ou aperfeiçoado. 
Portanto, para um excelente feedback precisamos nos conectar, 
fazer as leituras daquilo que é excelente para então orientar para 
a mudança do que é necessário.

5Estímulo - Vocês devem concordar comigo que o líder é 
alguém que ocupa lugar de destaque por suas funções e também 
responsabilidades. Por isso mesmo, ele deve estar atento àquilo 
que de fato motiva suas equipes de trabalho. O líder não pode 
ter uma microvisão. Lembram daquela frase “recebe salário para 
isso”? Então, esse tipo de expressão mostra muito bem a visão 
de quem a fala. 

É uma visão mínima e prejudicial já que considera que todo 
mundo trabalha apenas pelo salário. Cada vez mais as pessoas 
buscam recompensas que não somente as financeiras quando 
buscam oportunidades de emprego. Além da expressão acima ser 
ofensiva, ela também expressa muito mal o porquê das pessoas 
estarem nas posições de trabalho que estão. 

As pessoas têm procurado um senso, um propósito naquilo que 
fazem não considerando a recompensa financeira como ponto 
primordial de motivação. Há aqueles que chegam a trocar de 
emprego, mesmo tendo uma redução salarial, quando identificam 
na nova empresa ou função algo muito importante para si.

E é aí que a percepção do líder sobre o ser humano e suas 
necessidades deve entrar em ação. É realmente preciso enten-
der o que estimula cada um dos colaboradores para se exercer 
a liderança de forma eficaz. Às vezes, pequenas ações fazem 
grande diferença. 

Os exemplos são inúmeros, desde a flexibilidade para um jovem 
colaborador compensar horas de trabalho e poder “emendar” um 
feriado e viajar com os amigos como tanto valoriza, até outras 
valorizações mais importantes como as demandas, por vezes, 
solicitadas por colaboradoras que têm filhos e precisam passar 
uma semana com regime de trabalho diferente. 

Claro que em qualquer situação, o bom senso e o engajamento 
deve vir dos dois lados. Mas, certamente, líderes disponíveis 
saberão com quem podem contar, já que estes se sentem felizes, 
valorizados e sortudos por terem as oportunidades que têm. Enfim, 
o segredo para estimular as equipes é perceber o que motiva as 
pessoas e ser criativo e flexível. Lembre-se sempre: colaborador 
feliz e satisfeito, equipe engajada e produtiva!

6Resultados - Os resultados de uma boa liderança são a 
somatória de todas as características apontadas acima, e muitas 
outras mais, que podem – e devem – ser aprendidas e praticadas 
por quem almeja um cargo de liderança, seja de que nível for. O 
grande problema é: como e onde desenvolver essas habilidades? 
Na empresa, muitas vezes, não há tempo para isso e nem “espaço 
para erros” – pois erros custam dinheiro. 

Mas, e se houvesse um local onde o líder e/ou os colabora-
dores pudessem desenvolver suas expertises de liderança e 
comunicação? Não seria incrível que um lugar assim existisse? 
E se eu te disser que há um lugar assim? Você já ouviu falar do 
Toastmasters Internacional? 

É uma organização sem fins lucrativos cuja missão é empoderar 
indivíduos desenvolvendo suas habilidades de comunicação e 
liderança, onde todos têm a oportunidade de aprender, na prá-
tica e “in loco”, como se comunicar com clareza e assertividade, 
como transmitir mensagens de forma clara e sem se perder 
em problemas de oratória ou na organização e expressão de 
pensamentos e ideias. -Fonte e outras informações: (https://
toastmastersbrasil.org).

3Reconhecimento - Até pouco tempo atrás era muito 
comum ouvir piadas internas dentro das corporações, quando 
algo do tipo “Não faz mais que a obrigação” ou “Recebe salário 
para isso”, eram menções a atividades bem-sucedidas de colabo-
radores. E o pior, é que essas piadas, por vezes, vinham da parte 
de pessoas que ocupavam posição de liderança. Mas, felizmente, 
esse cenário tem mudado. 

Empresas sérias que valorizam seus funcionários e capacitam e 
suportam constantemente seus líderes, que enxergam o real valor 
de seus funcionários, não toleram atitudes de desrespeito entre 
os colaboradores, independente do cargo que ocupem. Antes, 
reconhecem todo e qualquer esforço mantendo todos engajados, 
motivados e sempre dispostos a se entregar totalmente em prol 
dos objetivos profissionais propostos. 

Afinal de contas, todo mundo gosta de ter o seu bom trabalho 
reconhecido, não é mesmo? Ninguém está dizendo que é preciso 
“dar uma festa” cada vez que um funcionário cumprir sua obriga-
ção com maestria. Porém, nada custa dizer algo como “parabéns, 
fulano, bom trabalho” ou “excelente desempenho, sicrano, conti-
nue assim”. São palavras que podem parecer simples para quem 
as diz, mas com um peso motivador enorme de encorajamento e 
reconhecimento para quem as ouve.

4Feedback - Mas, meus caros, nem tudo são flores! In-
felizmente, nem sempre os colaborares vão desempenhar suas 
funções com a devida e esperada excelência.  Certamente, haverá 
momentos em que uma “correção de curso” ou redirecionamento 
se fará necessário. E imaginem quem vai ter que fazer a árdua 
função de mostrar a “bússola” e o “norte”? Se você pensou no 
líder, acertou em cheio! Não há como fugir. 

Aliás, essa opção poderia ser desastrosa. E embora seja com-
preensível que sentar e apontar pontos de melhoria no trabalho 
de alguém possa parecer constrangedor, por vezes, é importante 
entender que o feedback é um processo rico e que também deve 
incluir aquilo que a pessoa faz de forma excelente.

Desse modo, uma boa conversa de feedback nunca deve iniciar 
com os “defeitos” ou – como costumamos dizer – pontos de me-
lhoria de uma pessoa. Quando iniciamos o feedback elencando as 
qualidades e os pontos positivos apresentados pelo colaborador, 
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Por que há tanta 
incerteza na economia 

atualmente?

A incerteza 
desempenha um 
papel fundamental 
na economia, 
afetando decisões de 
consumo, emprego 
e investimento de 
consumidores e 
empresas

De fato, os economis-
tas vêm destacando 
os potenciais efei-

tos adversos da incerte-
za há décadas. Segundo 
alguns autores, quando 
aumenta o grau de incer-
teza na economia, o nível 
de atividade - mensurado 
a partir de medidas como o 
PIB ou o índice de produ-
ção industrial, por exem-
plo - pode vir a contrair de 
maneira significativa. 

Como isto ocorre? Em 
um cenário de alta incerte-
za, as famílias da economia 
passam a comprar menos 
bens e serviços, uma vez 
que acreditam que pode 
ser melhor guardar um 
pouco de dinheiro para o 
caso de algum imprevisto, 
como despesas adicionais 
com saúde ou alimentação, 
por exemplo. 

Por outro lado, as empre-
sas da economia começam 
a ficar receosas de investir, 
ou seja, de construir novas 
edificações, comprar mais 
máquinas ou aumentar 
suas frotas de veículos, 
por exemplo. Assim, com 
o aumento da incerteza, 
várias empresas acabam 
optando por postergar 
importantes decisões de 
investimento, o que au-
menta a diferença entre 
a capacidade máxima de 
produção das empresas da 
economia e sua produção 
efetiva (também conhe-
cida como “capacidade 
ociosa”). 

Em meio a esse contex-
to, ganha destaque um 
tipo especial de capaci-
dade ociosa, no qual um 
determinado número de 
trabalhadores não conse-
gue encontrar vagas de 
emprego na economia ( 
o chamado “desemprego 
involuntário”). Quais são 
os impactos econômicos 
da incerteza gerada pelo 
Coronavírus? Neste caso, 
o cenário atual fornece um 
exemplo concreto dos im-
pactos da incerteza sobre 
a economia. 

Uma vez que a pandemia 
da COVID-19 corresponde 
a um evento inédito, ela 
pode ser vista como um 
“choque de incerteza” em 
nível agregado, com claros 
efeitos adversos em ter-
mos econômicos. Ao longo 
dos próximos parágrafos, 
vou tentar descrever de 
maneira resumida a manei-
ra pela qual a pandemia au-
mentou a incerteza vigente 
na economia brasileira no 
período recente. 

Em um primeiro mo-
mento, o surgimento da 
pandemia aumentou con-
sideravelmente a incer-
teza entre as pessoas na 
sociedade, dado o fato de 
ser um evento sem prece-
dentes. Especificamente, 
a velocidade de dissemi-
nação do vírus por várias 
localidades, assim como 
o considerável aumento 
no registro de casos e 

óbitos ao longo do ano de 
2020, elevou ainda mais a 
incerteza, uma vez que as 
famílias e empresas não 
sabiam o que esperar do 
futuro próximo. 

Durante esse primeiro 
momento de pandemia, 
foi extremamente difícil 
fazer previsões acerca 
de sua evolução, assim 
como de possíveis solu-
ções associadas. Em um 
segundo momento, a dis-
seminação de informações 
difusas - tanto em termos 
de conteúdo quanto de 
veracidade - fez com que 
as famílias e empresas da 
economia nem sempre 
soubessem como agir du-
rante a pandemia, o que 
também acabou elevando 
a incerteza agregada. 

A divulgação das cha-
madas “fake news”, com 
ênfase sobre os impactos 
negativos da pandemia, 
assim como as possíveis 
formas de combater es-
ses impactos, acabou por 
confundir os agentes eco-
nômicos, elevando ainda 
mais a incerteza no país. De 
fato, alguns economistas já 
vinham destacando há dé-
cadas o importante papel 
de informações (corretas) 
para o funcionamento dos 
mercados. 

Em um terceiro momen-
to, a variedade de soluções 
propostas para a resolução 
da pandemia em distintas 
localidades — como esta-
dos e municípios brasilei-
ros — assim como a falta 
de coordenação na tomada 
de decisões, também con-
tribuíram para aumentar 
a incerteza na sociedade. 

A título de exemplo, vale 
destacar as diferenças, em 
termos de conteúdo, das 
informações referentes 
às políticas de saúde im-
plementadas por distintas 
esferas de governo, assim 
como o timing de imple-
mentação dessas decisões, 
o que acabou por confundir 
parte da população acerca 
do verdadeiro estado da 
pandemia no país em dis-
tintas ocasiões. 

Tomados em conjunto, 
esses três grandes momen-
tos contribuíram para au-
mentar significativamente 
a incerteza na economia 
nacional. Ou seja, a esca-
lada do número de casos e 
de óbitos a uma velocidade 
espantosa, assim como 
a divulgação de notícias 
deliberadamente falsas e 
a falta de coordenação na 
divulgação e implementa-
ção de algumas políticas 
públicas de saúde aca-
baram contribuindo para 
elevar a incerteza vigente 
no Brasil. 

Assim, embora a pan-
demia tenha inicialmente 
aumentado a incerteza vi-
gente na economia, alguns 
dos acontecimentos pos-
teriores acabaram refor-
çando os efeitos adversos 
reportados, em uma espé-
cie de “ciclo vicioso”. Em 
última instância, mesmo 
sendo uma variável intan-
gível, a incerteza acabou 
exercendo significativos 
impactos adversos sobre 
a economia brasileira no 
período recente. 
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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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Dessa forma, o marke-
ting digital, que sem-
pre buscou abranger 

seu alcance, teve de ir bem 
mais longe para gerar leads 
de vendas. 

Assim, potenciais clientes 
de bancos, por exemplo, pas-
saram a ser procurados não 
mais apenas em ambientes 
de conteúdo econômico, 
mas também em locais tão 
diferentes quanto portais 
especializados em e-sports 
e fóruns geeks. A Adaction/
INFLR, startup de mídia 
online, é uma das empresas 
do setor que, ao apostar 
nessa fórmula, obteve como 
alguns de seus melhores 
resultados o aumento da 
abertura de contas digitais 
tanto em instituições finan-
ceiras tradicionais quanto 
nos chamados neo banks 
durante o ano passado. 

“Saímos do lugar comum 
onde encontraríamos poten-
ciais correntistas e amplia-
mos o escopo de busca do 
público-alvo, cruzando da-
dos capazes de proporcionar 
o melhor custo-benefício na 
aquisição do cliente”, explica 
o diretor de Novos Negócios 
da Adaction/INFLR, Thiago 

O Brasil é campeão de incidência de raios e trovões no 
mundo. E uma descarga atmosférica representa maior 
ameaça para o sistema elétrico, inclusive o de energia 
solar, que vem conquistando número cada vez maior de 
consumidores no país devido à economia que proporciona. 

Segundo Ariel Martins, especialista técnico comercial 
da fabricante de inversores solares Fronius do Brasil, 
ao se optar por um sistema fotovoltaico em casa ou nas 
empresas é preciso considerar uma série de medidas para 
garantir a segurança da instalação. 

“Devido à intensidade da descarga que um raio é ca-
paz de proporcionar, além da descarga direta, ou seja, 
quando o raio de fato atinge uma estrutura ou edificação 
propriamente dita, podem ocorrer também as chamadas 
descargas indiretas”, explica. 

Ele esclarece que, dependendo da distância em que cai, 
a intensidade do raio no momento em que atinge o chão 
ou alguma estrutura é capaz de induzir uma corrente 
pelo solo ou mesmo pela linha elétrica, podendo ocasio-
nar danos não só a equipamentos mais sensíveis, como 
também às pessoas. 

Por isso, antes de tudo, o interessado em obter um sis-
tema fotovoltaico deve consultar um projetista, que irá 
indicar as melhores condições para a sua instalação. “Se o 
local já possuir um Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas (SPDA) eficiente, basta integrar o sistema 
fotovoltaico a ele. Caso contrário, um estudo, o dimen-
sionamento e as ações necessárias para que o projeto se 
adeque aos requisitos de proteção estabelecidos em norma 
deverão ser executados”, afirma. 

Para residências e sistemas de pequeno e médio porte, 
Ariel ressalta que a instalação de SPDA deve seguir as 
recomendações das normas vigentes da ABNT, que tratam 
de instalação elétrica e requisitos de projeto. Também des-
taca que os surtos de tensão provocados pelas descargas 

Aposta na pluralidade levou o 
marketing digital a aquecer vendas
A chamada quarta revolução industrial e a transformação digital já haviam tornado o óbvio praticamente 
obsoleto nas estratégias comerciais, mas a pandemia fez com que ele se tornasse proibitivo
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res, enquanto nos modelos 
tradicionais o número de 
impactados é bem menor. 
Além disso, contribui para 
aumentar a performance e o 
tempo de exposição destes 
conteúdos. 

Ainda especializada em 
mídia programática, também 
consegue criar campanhas 
baseadas no Custo Por Aqui-
sição (CPA), que facilitam a 
geração de receitas por meio 
de anúncios integrados e 
insights que monetizam os 
aplicativos. “Graças à nossa 
tecnologia conseguimos 
fazer uma maior oferta de 
venda sem, contudo, perder 
o foco nas reais oportuni-
dades”, diz o diretor Tiago 
Brandão. 

Ele destaca que o CPA é o 
último passo do funil digital 
e praticamente uma conse-
quência do que acontece 
antes e por isso seu desem-
penho depende de toda uma 
estratégia. “É isso que faze-
mos. Desenvolvemos essa 
estratégia com ações diretas 
ou remoção de obstáculos 
para ajudar a reduzir o custo 
por aquisição”, conta. Fonte: 
Compliance Comunicação/AI.

Cavalcante. Foi com essa 
metodologia que a Adaction 
passou a atender clientes 
como o Bradesco, por exem-
plo, em ações de incentivo à 
abertura de contas. 

O Diretor de Estratégia 
e Financeiro da Adaction/
INFLR, Bruno Niro informa 
que ao levar essa estratégia 
para toda a sua carteira de 
clientes a startup conseguiu 
praticamente triplicar o fatu-
ramento em 2020, para mais 
de R$ 30 milhões. Para este 

ano, a expectativa é, no mí-
nimo, repetir o desempenho 
e chegar a R$ 100 milhões 

Acelerada pelo programa 
BNDES Garagem e pela 
Porto Seguro, por meio da 
Oxigênio Aceleradora, e ago-
ra selecionada pela Atento 
Next para seu programa de 
aceleração, a companhia tem 
se destacado pela capacida-
de de aumentar a audiência 
dos conteúdos criados por 
influenciadores, fazer comu-
nicações por remarketing e 

Energia solar X incidência de raios

atmosféricas também podem danificar os equipamentos. 
Por isso, Além do sistema de proteção contra raios, é 

preciso instalar também um componente conhecido como 
Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS), que detecta 
as sobretensões desviando o surto elétrico para o sistema 
de aterramento. 

“Este aparelho deve ser instalado próximo dos módulos 
e das entradas do inversor solar e costuma ficar abrigado 
na chamada String Box, pequeno quadro de proteção 
que abriga tanto o DPS quanto os fusíveis”, informa. O 
especialista alerta ainda que o sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas é fundamental para proteger o 
investimento dos consumidores de energia solar.

 Pois, caso seja constatada sua ausência, os equipamen-
tos do sistema danificados pela descarga do raio, seja o 
inversor ou módulo, perderão a garantia. Fonte e mais 
informações: (www.fronius.com). 

A descarga atmosférica pode ocasionar danos, não só a 
equipamentos mais sensíveis, mas também às pessoas.
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