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O mercado de TI, que já vinha em alta em razão dos processos de 
transformação digital das empresas, ganhou velocidade ainda maior 
diante das novas necessidades trazidas pela pandemia. Apesar disso, 
a exemplo do que acontece em outras áreas, ainda existe um desafio 
para a diversidade de gênero. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD), a participação feminina entre os profissionais 
de TI é de apenas 20%.   

Mulheres conquistam espaço no mercado 
de TI

Toda crise gera uma necessidade que, se vista e analisada de forma 
positiva, pode virar oportunidade aos que tem perfil empreendedor. A 
pandemia do novo Coronavírus virou o mundo de cabeça para baixo, 
onde o efeito surpresa e a incapacidade de uma preparação rápida preju-
dicou o funcionamento de diversas empresas. Apesar disso, já podemos 
notar alguns sinais com perspectivas muito positivas para uma mudança 
desse cenário, especialmente graças a ações empreendedoras.  

Empreender na crise é possível, 
mas exige cuidados

Pensar na experiência do usuário vem se tornando um dos pila-
res das empresas, afinal, olhar para a forma como todo o trabalho 
desenvolvido chega ao consumidor é fundamental para tornar um 
negócio eficiente. Durante 2020, vimos esse tema ganhar ainda mais 
relevância, já que, em poucos meses, novos hábitos e formas de 
consumir surgiram para suprir necessidades diárias. A tecnologia 
se tornou uma grande aliada na vida das pessoas: para comprar, 
se relacionar, trabalhar e controlar as finanças, por meio de plata-
formas digitais.  

Experiência: fonte central de inovação 
e diferenciação competitiva

Foto de Markus Spiske no Pexels

Negócios em Pauta

Parque Novo Rio Pinheiros
O Governo de São Paulo acaba de publicar o chamamento público 

para a implantação do segundo trecho do Parque Novo Rio Pinheiros, na 
margem oeste do canal. Esta etapa da parceria abrange aproximadamente 
9 km de extensão, entre a Ponte Cidade Jardim e a Estrutura de Retiro, 
nas proximidades do Cebolão, complexo viário que liga as marginais do 
Pinheiros e do Tietê. No local estão previstas pista de caminhada, ciclovia, 
pontos de alimentação, banheiros, além de novos acessos para interli-
gação com o transporte público. Todas as estruturas e atrativos serão 
de uso público e gratuito. O participante selecionado no processo será 
responsável pelos custos de implantação, operação e manutenção da área. 
Em contrapartida poderá explorar a publicidade e promover eventos no 
espaço após o período de quarentena. A área de lazer já está em fase de 
implementação entre a sede do Pomar Urbano e a Ponte Cidade Jardim. 
O trecho possui 8 km de extensão e ficará interligado a outros parques 
públicos da região.    Leia a coluna completa na página 3
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Conectividade industrial é tema de webinar 
gratuito

@Toda estratégia de transformação digital requer a perfeita conec-
tividade entre os equipamentos no chão de fábrica e as redes de 

automação e de TI. O webinar Conectividade Industrial, que será realizado 
na próxima quarta-feira, 28 de abril, às 16h00, focalizará as opções tec-
nológicas disponíveis para possibilitar essa conexão, como a plataforma 
da Litmus, capaz de coletar, analisar, gerenciar e integrar dados de ativos 
industriais para aumentar sua visibilidade, desempenho e tempo de ativi-
dade. O webinar é gratuito, mas os interessados devem se inscrever por 
meio do link: http://bit.ly/IOTconectividade. Ruslan Segursky, Technical 
Sales Specialist da Industrial IoT Solutions, destaca que as indústrias de 
todos os segmentos precisam integrar seus ativos para melhorar o desem-
penho das máquinas, reduzir custos operacionais, otimizar a performance 
e automação dos processos, e com isso aumentar sua competitividade no 
mercado.  Leia a coluna  completa na página 2

AI/Industrial IoT Solutions

A humanização do atendimento 
é uma estratégia que foca na 
experiência do consumidor com o 
objetivo de aproximá-lo da marca. 

Ao entender como esse diálogo deve 
ser construído, é possível aumentar 

as vendas e fortalecer a reputação de um 
negócio no marketplace. 

O atendimento humanizado busca dar 
assistência ao cliente de forma “huma-
na” e personalizada, evitando respostas 
prontas e interações rasas. 

O suporte é individual, transparece em-
patia e foca na resolução dos problemas. 
Esse tipo de atendimento faz diferença, 
já que as interações positivas da uma 
marca com o consumidor podem resultar 
em fidelização. 

Por outro lado, quando a experiência é 
negativa, o comerciante corre o risco de 
perder clientes e prejudicar a reputação 
da empresa.

Atendimento de alta performance 
- Mas ao contrário da crença popular, 
investir na humanização não significa 
deixar as ferramentas e tecnologias de 
lado. O atendimento de alta performance 
é o equilíbrio perfeito entre a automação 
de processos e a experiência do usuário. 

Canais de autoatendimento, tais como 
chatbots e páginas da FAQ, podem ser 
personalizados de acordo com o perfil 
da marca. Além disso, com o apoio da 
tecnologia, é possível responder às 
questões com rapidez e assertividade, 
aumentando o nível de satisfação do 
cliente e melhorando a reputação da 
empresa nos canais de venda.

Benefícios do atendimento digital 
- Com o ambiente digital ganhando cada 

A importância do atendimento 
humanizado nos canais de vendas online
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TRANsFORMAçãO DIgITAL: QUATRO EsTRATégIAs 
PARA sERVIçOs FINANCEIROs, NEgóCIOs E CONFIANçA 

    Leia na página 6

jORNADA DO CLIENTE

vez mais espaço no segmento de varejo, 
humanizar o atendimento no ambiente 
virtual também tornou-se indispensável. 
Os consumidores se acostumaram e 
passaram a desejar fluidez, agilidade e 
exclusividade no atendimento e o mundo 
digital oferece os recursos para cumprir 
essas expectativas.

Os canais digitais oferecem inúmeras 
outras vantagens, tais como facilitar o flu-
xo de comunicação, automatizar e agilizar 
processos, gerar dados e indicadores, 
personalizar e alinhar a comunicação 
de acordo com a jornada do cliente, fi-
delizar clientes e conquistar promotores 
da marca, gerar novas oportunidades de 
negócio e aumentar o lucro.

Treinamento e aperfeiçoamento 
da equipe - Mas para isso, profissionais 
capazes de atender ao público de maneira 
assertiva e personalizada são indispen-
sáveis. Capacitação e aperfeiçoamento 
contínuos para que os colaboradores 
desenvolvam as habilidades necessárias 
e consigam resolver os problemas de 
maneira ágil e efetiva é um investimen-
to que tende a trazer ótimos frutos em 
médio e longo prazo.

Além disso, colaboradores que estão 
imersos na realidade do negócio e nas 

necessidades dos clientes antecipam 
problemas e encontram deficiências com 
mais facilidade, podendo também sugerir 
melhorias e oferecer dicas.

Diálogo com o cliente e feedbacks. A 
proposta do atendimento humanizado 
é melhorar a relação com o consumidor, 
mas isso só acontece se a empresa esti-
ver disposta a ouvi-lo. É necessário abrir 
espaço para que ele dê a sua opinião, 
dando destaque para suas necessidades 
e insatisfações. 

Ninguém melhor que o próprio cliente 
para mostrar os pontos fracos do pro-
cesso do atendimento. Investir em um 
canal para receber feedbacks e insights e 
utilizar esses indicadores para realizar as 
melhorias necessárias é fundamental, já 
que não faz sentido manter práticas que 
geram insatisfação ou não apresentam 
solução para os questionamentos. 

É recomendável coletar o sentimento 
dos clientes em perguntas ao final de 
cada atendimento, nas redes sociais 
ou em pesquisas de satisfação. Esse é 
mais um exemplo do uso da tecnologia 
em favor do atendimento humanizado. 

Para Murilo Cezar Cucolo, analista de 
marketing do Predize, uma plataforma 
inteligente que centraliza o atendimento 
ao cliente (SAC), especializada em oti-
mizar o atendimento ao consumidor e 
pensada para quem vende em múltiplos 
marketplaces, “investir em ferramentas 
para aprimorar a linguagem e interação 
entre consumidor e marca é sempre 
uma boa ideia. 

Plataformas de SAC que integram con-
tas, centralizam e integram as interações 
de todos os canais de venda em um só 
local são indispensáveis”. Fonte e mais 
informações: (https://predize.com.br/).

Oxigênio respirável em Marte
A Nasa realizou um novo feito extrater-

restre inédito em sua missão mais recente 
a Marte: converter dióxido de carbono 
da atmosfera em oxigênio puro e respi-
rável, anunciou a agência. A extração de 
oxigênio foi feita na terça-feira (20), por 
um dispositivo experimental a bordo do 
Perseverance, jipe científico que pousou 
no Planeta Vermelho em 18 de fevereiro. 
Em sua primeira ativação, o instrumento 
do tamanho de uma torradeira produziu 
cerca de 5 gramas de oxigênio, o equiva-
lente a cerca de dez minutos de ar respi-
rável para um astronauta, disse a Nasa.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/transformacao-digital-4-estrategias-para-servicos-financeiros-negocios-e-confianca/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-23-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-23-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/vale-para-um-vale-para-dois/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/experiencia-fonte-central-de-inovacao-e-diferenciacao-competitiva/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/empreender-na-crise-e-possivel-mas-exige-cuidados/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mulheres-conquistam-espaco-no-mercado-de-ti/
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Coluna do Heródoto

A esquerda não se 
conforma. Organiza 
uma reação contra o 
ministério de relações 
exteriores. 

Afinal  ele coonesta a 
indicação do novo 
embaixador do Brasil 

em Washington. Para os 
críticos do governo é uma 
manifestação de submissão 
do Brasil aos interesses im-
perialistas americanos, que 
se inicia com a proclamação 
da Doutrina Monroe – A 
América para os America-
nos. Do norte, completam. 

Essa relação desigual e 
interesseira passa pela Po-
lítica de Boa Vizinhança do 
governo de Franklyn Roose-
velt e chega ao auge com a 
Guerra Fria e a ameaça de 
um confronto nuclear com a 
União Soviética. Por pouco 
não ocorre durante a crise 
dos foguetes em Cuba. 

Dai por diante o departa-
mento de Estado dá mais 
força ao  sub secretário  para 
a América Latina, para que 
fizesse uma maior aproxi-
mação entre o gigante do 
norte e as instáveis repúbli-
cas latino americanas, situ-
ada ao sul do Rio Grande.

A presença americana no 
continente está cada vez 
mais atrelada à ameaça da 
instalação na  América Lati-
na de governos comunistas 
como o de Cuba. Esta, por 
sua vez, apoia os movimen-
tos de esquerda pacíficos ou 
revolucionários na forma de 
guerrilhas. 

O modelo cubano de 
tomada do poder pelo pro-
cesso revolucionário tem o 
apoio político e econômico 
de potencias como a União  
Soviética, República Popu-
lar da China e os países da 
chamada Cortina de Ferro. 
Expressão de Churchill. A 
direita, por sua vez, rejeita 
o que chama de social im-
perialismo praticado pelos 
soviéticos e a impressão 
que passa é que o Brasil 
está a mercê de dois siste-
mas imperialistas de raízes 

opostas. 
Um dos grande conglome-

rados financeiros e indus-
triais com sede no Estados 
Unidos e outro com o mo-
delo de coletivização dos 
meios de produção, a come-
çar pela reforma agrária nas 
fazendas, que a esquerda 
rotula de latifúndios. 

Os dois últimos governos 
do Brasil iniciam uma gui-
nada na política externa que 
busca um caminho distante 
das duas potências e a 
aproximação com países do 
chamado terceiro mundo. 

A reviravolta na política 
externa se dá com a de-
claração do embaixador 
brasileiro que diz que o 
que é bom para os Estados 
Unidos é bom para o Brasil. 
Em outras palavras é um 
alinhamento político ao lado 
dos americanos que não se 
via desde a Segunda Guerra. 

Contudo Jutahy Maga-
lhães apenas expressa a 
decisão do governo e do 
novo ministro das relações 
internacionais. Afinal os 
militares estão no poder em 
1964 e mais do que nunca 
alinhados às diretrizes de 
Washington. Acaba o na-
moro com os países ditos 
neutros. 

Os geopolíticos dizem que 
não há neutralidade possível 
em uma guerra nuclear. 
Todos  perecerão. E a forma 
de impedir essa catástrofe 
é repetir o clima anterior a 
Primeira Guerra, ou seja a 
perigosa paz armada. 

É uma vitória do departa-
mento de estado americano 
que com essa declaração 
amplamente divulgada pela 
mídia dos dois países, mos-
tra que o maior país da 
América do Sul é um aliado 
importante. 

O governo militar já faz 
reformas de cunho liberal, 
inicia uma ampla persegui-
ção aos partidos e líderes 
da esquerda e deixa claro 
de que lado está.

 
(*) - Professor e jornalista, é 

comentarista do Jorna da Record 
News e da Nova Brasil 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)
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Seedz e Markestrat firmam parceria

@A parceria firmada entre a startup Seedz, especialista em levar inova-
ção ao agronegócio e a Markestrat Agribusiness, empresa dedicada a 

consultoria de negócios, educação corporativa e inteligência de mercado 
tem o propósito de unir tecnologia com conhecimento de negócios aceleran-
do ainda mais o processo de digitalização no ecossistema do agronegócio, 
tanto para os produtores quanto para as indústrias de insumos, máquinas 
e implementos, serviços e a cadeia de distribuição. Essa parceria surgiu 
de sinergias encontradas em muitos clientes que eram comuns às duas 
empresas. Nesses clientes as soluções naturalmente passaram a se com-
plementar para trazer maiores benefícios e resultados. Agora, de forma 
integrada, soluções e inteligência digital se aliam à estratégia de negócios 
e mercado trazendo força, direcionamento e velocidade para os clientes.

Youtuber dá aulas de inglês em plataforma

@Com a pandemia do Coronavírus, a demanda por cursos online 
cresceu bastante no Brasil. Sucesso nas redes sociais, a youtuber e 

criadora do curso “Carol me ensina inglês”, Carol Capel dá aulas gratuitas 
e básicas de inglês no aplicativo Sparkle, que fica dentro da plataforma 
Hotmart. Com uma metodologia própria, o curso já chegou ao primeiro 
lugar em popularidade na plataforma. O inglês se destaca como o idioma 
mais conhecido e usado do mundo e é quesito básico para o desenvolvi-
mento pessoal e profissional. É comum se perguntar: é possível aprender 
sozinho? Segundo a Carol, sim. “Sou um exemplo de que isso é possível. 
Aprendi sozinha, assistindo às séries de TV e estudando com os livros 
que a minha mãe usava para aprender o idioma. Aos 16 anos, já tinha 
fluência no inglês”, fala a youtuber.

Transformação Digital: afinal, 
quais são seus maiores desafios?

Inovação tecnológica é, cada vez mais, imprescindível para o sucesso dos negócios, mas o processo de implementação 
ainda enfrenta alguns obstáculos

Fernando Brolo (*)

Podemos definir Transformação 
Digital como o processo de 
utilizar a tecnologia de maneira 

estratégica para elevar os resultados 
e a produtividade da empresa. Com o 
advento do ambiente online, os recur-
sos tecnológicos ficaram mais ágeis e 
precisos, tornando as atividades ope-
racionais mais acuradas e reduzindo o 
número de erros operacionais.

No entanto, é importante destacar 
que não se trata apenas de incorporar 
novas tecnologias, como softwares e 
hardwares. O processo de transforma-
ção digital é mais complexo e envolve 
a mudança de aspectos culturais e, até 
mesmo, estruturais da organização. 
Por isso, muitas companhias adiam-no 
indefinidamente. Porém, apesar dos 
desafios, a implementação do digital 
no ambiente corporativo é elemento 
imprescindível para tornar os negócios 
mais competitivos.

Orçamento limitado
Um dos principais desafios na hora 

de implementar novos recursos tec-
nológicos é a limitação orçamentária. 
Na verdade, muitos gestores ainda 
acreditam que a aquisição de soluções 
tecnológicas é um custo e que demanda 
investimento elevado. Contudo, essa 
avaliação mostra-se equivocada, uma 
vez que, além de não exigir grandes 
recursos, esse processo não deve ser 
enxergado como uma despesa.

Na verdade, é uma necessidade para 
empresas que buscam elevar seus 
resultados, manter-se competitivas e 
conquistar novos clientes. Assim, essa 
implementação deve ser vista como 
um investimento estratégico, capaz 
não apenas de melhorar as entregas, 
mas de preparar as empresas para os 
desafios do futuro, como as constan-
tes mudanças no perfil do público e 
a atualização contínua dos serviços, 
bem como dos produtos ofertados 
aos clientes.

Conhecimento técnico
A falta de capacitação técnica é outro 

desafio. A implementação de ferramen-

Foto de Tima Miroshnichenko no Pexels

trazer as mudanças desejadas, uma vez 
que a equipe ainda não está habituada 
a esse novo modelo.

Apesar dos desafios para realizar o 
processo de transformação digital de 
forma eficiente, é imperativo o investi-
mento em inovações tecnológicas, seja 
para melhorar resultados ou para man-
ter-se relevante no mercado. Assim, a 
despeito desses obstáculos, é possível 
começar com ações mais básicas, como 
o armazenamento em nuvem. Além de 
trazer maior segurança aos dados das 
empresas, esse recurso permite ainda 
que os colaboradores tenham acesso 
às informações de qualquer lugar, o 
que é fundamental para que consigam 
realizar o trabalho em home office, por 
exemplo.

Além disso, existem outras soluções 
de integração menos complexas como 
sistemas de ERP, chatbot e softwares de 
automação que podem ser implemen-
tados de forma intercalada. Todavia, a 
aquisição de qualquer recurso tecnoló-
gico deve ser precedida de uma análise 
das necessidades da companhia. Assim, 
antes de tudo, os gestores precisam 
avaliar quais soluções serão úteis para 
agilizar as demandas de seus negócios 
e, só então, montar um projeto de 
transformação.

(*) É Sales Partner na logithink. O executivo possui 
vasta experiência em canais TOTVS, além de 

atuação na área comercial e de operações, tendo 
passado, ao longo de sua carreira, por diversas 

áreas de negócios, como Gestor Comercial, 
Executivo de Contas e Vendas, de Operações e de TI.

A pandemia da Covid-19 provocou mu-
danças na rotina das empresas. Com as 
medidas restritivas para combater o avanço 
da doença, os pequenos negócios vêm en-
frentando muitos obstáculos para manter o 
funcionamento das empresas. Em recente 
pesquisa do Sebrae, 65% dos pequenos 
negócios do Estado do Rio de Janeiro estão 
apostando nas redes sociais, aplicativos e 
internet para realizar suas vendas ou pro-
mover seus produtos.

Essa mudança no comportamento entre 
empresa e cliente precisa estar alinhada 
com estratégias assertivas que possam be-
neficiar com o aumento nas vendas dos seus 
produtos. Para ajudar microempreendedores 
individuais, micro e pequenas empresas, o 
Sebrae Rio lançou a página Sua Empresa + 
Digital. Assim, o empreendedor terá domínio 
sobre estratégias de marketing digital para 
alcançar seus objetivos dentro das platafor-
mas virtuais.

Sebrae Rio lança plataforma Sua Empresa + Digital
de soluções digitais para atender quem já pos-
sui um negócio ou planeja empreender. Dentro 
da plataforma, o empresário terá acesso a 
capacitações, eventos digitais, informações 
sobre as políticas públicas, trilhas de conteúdo 
e contato com analistas da instituição que 
vão ajudá-los a tirar todas as dúvidas sobre o 
empreendedorismo.

Um dos cursos digitais oferecidos pela 
instituição é o “Faça do seu negócio uma 
vitrine virtual”. O conteúdo totalmente 
online, ensina o empreendedor a criar uma 
loja virtual, como o e-commerce pode gerar 
lucro com o monitoramento de resultados e 
mostrar a importância do controle financeiro 
e da logística.

O empreendedor também terá acesso a 
conteúdos de diversos temas como negócios, 
gestão financeira, planejamento, acesso ao 
crédito e renegociação de dívidas, redução de 
custo, home office e marketing digital.

“Na nossa última pesquisa, 66% dos entrevista-
dos relataram que alteraram o modelo de funcio-
namento da empresa. Durante o isolamento social, 
as empresas precisaram apostar nos canais digitais 
para continuar com o seu negócio em funciona-
mento. Existe um receio de atuar no digital, mas os 
empreendedores devem entrar de forma assertiva. 
O conteúdo que propomos leva em conta a rotina 
dos empreendedores e as melhores estratégias 
de mercado para os pequenos negócios, além de 
conteúdos para atender cada perfil de empresa e 
de fácil entendimento”, explica Leandro Marinho, 
gerente de Atendimento do Sebrae Rio.

O portal ainda permite que o empreendedor 
solicite um atendimento gratuito e personali-
zado de especialistas do Sebrae Rio. Depois do 
preenchimento do pedido, um especialista da 
instituição entrará em contato e fará uma análise 
dos pontos fortes e fracos da empresa.

Cursos online e gratuitos
Este ano, o Sebrae Rio reformulou sua vitrine 

tas tecnológicas como softwares em nu-
vem, automação robótica, assim como 
Inteligência Artificial, exige conheci-
mento especializado para operar tais 
recursos. Somente com a qualificação 
da equipe, os colaboradores poderão 
utilizar todas essas soluções de forma 
estratégica para a companhia.

Por isso, é imprescindível que a 
empresa tenha um programa de ca-
pacitação ou que realize treinamentos 
esporadicamente para que as equipes 
consigam utilizar e aproveitar todas as 
vantagens desses recursos na realização 
das atividades de rotina.

Mudança cultural na empresa
A transformação digital, para ser 

efetiva, exige, muitas vezes, mudan-
ças nas características subjetivas das 
empresas. Uma delas, certamente, diz 
respeito à cultura organizacional, pois 
apenas o investimento em novas solu-
ções pode não ser suficiente para que 
a companhia, de fato, consiga mudar 
para o ambiente digital.

Se uma determinada organização, 
por exemplo, inicia seu processo de 
migração para o ambiente online e ad-
quire um software de armazenamento 
em nuvem, será necessário também 
a realização de um trabalho de cons-
cientização dos colaboradores, além 
de um tempo para que se adaptem às 
novas dinâmicas de organização dos 
arquivos em nuvem. Ou seja, apenas o 
investimento na ferramenta pode não 

De olho no potencial de cres-
cimento do mercado de mídia 
out-of-home e mídia mobile, 
a startup Coohnect criou uma 
plataforma que utiliza dados de 
geolocalização para criar roteiros 
dinâmicos de mídia out-of-home 
com retargeting direcionados e 
de alto impacto, assegurando 
um aumento na assertividade 
dos anúncios desses dois meios.

O novo modelo foi desenhado 
e desenvolvido num conceito 
aberto de colaboração entre 
Brasil e Israel e teve a liderança 
do projeto no Brasil do enge-
nheiro Matheus Pedralli, um dos 
fundadores da startup, e atuou 
na StoneCo, Otima e foi respon-
sável por criação de aplicativos 
de mobilidade, dentre os quais, 
a primeira empresa de com-
partilhamento de carros 100% 
elétricos do Brasil.  “Buscamos 
resolver os principais problemas 
do mercado de compra de mídia 
OOH e Mídia Mobile, unindo os 
dois universos em uma única 

plataforma com metodologia 
exclusiva que assegura uma 
maior eficiência em anúncios 
mais assertivos aumentando a 
sua relevância para as pessoas 
impactadas” afirma Matheus.

A Startup também inova com 
processo de compra de mídia, 
ao oferecer ao mercado uma 
experiência one-stop-shop, o 
que significa que anunciantes 
e agências, deixam de precisar 
falar com diferentes veículos, e 
passam a centralizar seu planeja-
mento e compras através de um 
único canal.

A Coohnect  tem como CEO, 
Violeta Noya, executiva fun-
dadora da Otima, responsável 
pela renovação da mídia out-of-
-home em São Paulo. A startup 
tem operação com cobertura 
nas grandes cidades: Sorocaba, 
Rio de Janeiro, Curitiba, Porto 
Alegre, Belo Horizonte, Goiânia, 
com a expectativa de ampliar 
rapidamente para a presença 
nacional.

Plataforma de Planejamento 
e Compra de Mídia 

Out-Of-Home
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D - Área de Tecnologia
A Softtek, uma das maiores empresas latino-americanas de TI do 
mundo  está com vagas abertas para diversos profissionais da área de 
tecnologia. Há 100 oportunidades, entre temporárias e efetivas, sendo 
oferecidas pela multinacional para diversos cargos. Entre eles, arquite-
tos, desenvolvedores, consultores SAP, analistas de sistemas e analistas 
de suporte, nas mais diversas tecnologias (Java, .Net, UX, Delphi, Full 
Stack, Power Center, WSO2, Liferay, Sales Force, etc). A maioria das 
vagas está sendo oferecida em jornada remota. Mas vale ressaltar que 
a empresa conta com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e For-
taleza, e dispõe de uma ampla base de atendimento em todo o Brasil, 
tendo colaboradores instalados nas cidades de Goiânia, Belo Horizonte 
e Porto Alegre e no estado da Bahia. Para mais informações: (https://
app.jobcast.net/mobile/29502/jobs). 

E - Estágio em Ecoturismo
A Vila Galé, grupo hoteleiro português que detém 27 hotéis em Portugal 
e dez no Brasil, fortalece seu posicionamento em prol do turismo sus-
tentável. A empresa abriu um Programa de Estágio remunerado para 
estudantes a partir do 5º semestre do curso de Biologia ou Ciências 
Biológicas, cuja premissa, além de contribuir para a formação profis-
sional dos estudantes, estimula e fortalece o ecoturismo no entorno 
dos resorts, pois ampliará a visão dos visitantes acerca do bioma da 
região, enriquecendo a experiência no destino e nos resorts do grupo 
no Brasil. Os interessados devem entrar no site da Vila Galé para se 
inscrever: (www.vilagale.com) O processo seletivo receberá inscrições 
até o dia 15 de maio.

F - Portas Abertas
A GoDaddy, líder mundial na plataforma para o registro de domínios e 
especializada em ferramentas de marketing digital, amplia sua campanha 
#OpenWeStand (#NosMantemosAbertos), desenvolvida para ajudar os 
pequenos negócios e empreendedores a se manterem digitalmente ativos 
durante a pandemia. O objetivo é disponibilizar aos micro e pequenos 
empresários recursos e apoio para que eles se mantenham conectados 
com seus clientes, além de ajudar a manter seus negócios ativos nesses 
tempos com tantos desafios econômicos. A iniciativa traz a ferramenta de 
construção de sites da GoDaddy a custo zero e ainda permite ao usuário 
criar campanhas de e-mail marketing e posts para mídias sociais com 
aparência profissional. As ofertas desta campanha são válidas até o fim 
de abril. Saiba mais: (www.godaddy.com/pt-br). 

A - Olimpíada de História
A Olimpíada de História é aberta para professores e alunos dos ensinos 
Fundamental (8º e 9º anos) e Médio de escolas públicas e particulares 
de todo país. Na última edição, em 2020, houve a participação de 69,8 
mil inscritos de todos os estados brasileiros. A 13ª edição terá início 
dia 3 de maio e segue até 12 de junho. Ao todo, serão realizadas seis 
fases online com questões de múltipla escolha e realização de tarefas. 
Até o momento, a tradicional fase presencial realizada na Unicamp 
será online, como em 2020. “Neste momento, não temos segurança 
sanitária para planejar uma final presencial com a reunião de mais de 
mil pessoas. Vamos acompanhar o desenrolar desta questão ao longo 
do ano”, explica a coordenadora da ONHB e professora da Unicamp, 
Cristina Meneguello (https://inscricoes.olimpiadadehistoria.com.br/
inscricoes/onhb_13/new).

B - Seguros de Vida
O sentido de proteção que os seguros trazem - a chamada cultura de 
seguros que as seguradoras buscam sempre desenvolver no país - pa-
rece estar crescendo pelas mãos do púbico jovem e via o meio digital. 
De acordo com a Brasilseg, empresa BB Seguros, houve crescimento 
expressivo de contratação de seguros de vida na faixa entre 20 e 30 
anos. O público com até 20 anos cresceu em notáveis 128% entre o início 
de 2020 e janeiro deste ano. Na faixa de até 25 anos o crescimento foi 
de 36% e na de até 30 anos o impulso foi de 25%. Houve também uma 
redução de dois anos na idade média de contratação de seguros de 
vida. E, não por acaso, no período, o uso dos canais digitais da Brasilseg 
cresceu e 177%, o que a relaciona também à chegada do público mais 
jovem, formado, na sua maior parte, pelos chamados “nativos digitais”. 

C -  Saúde Suplementar 
O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar acaba de abrir inscrições 
para o “XI Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar”. 
Ao longo de mais de uma década, a iniciativa conta com mais de 60 pesqui-
sas premiadas e algumas centenas de estudos avaliados, consolidando-se 
como a principal premiação de trabalhos acadêmicos com foco em saúde 
suplementar no Brasil. Com inscrições gratuitas, irá conceder R$ 15 mil para 
os primeiros colocados e R$ 10 mil para os segundos colocados em cada 
categoria. Os orientadores dos trabalhos vencedores receberão R$ 3 mil cada. 
Podem ser inscritos artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso 
de pós-graduação nas áreas de Economia, Direito e Promoção de Saúde, 
Qualidade de Vida e Gestão em Saúde. Inscrições: (www.iess.org.br/premio). 

G - Crescimento e inovação
Em 2021, a BRF tem como uma de suas metas ampliar ainda mais o seu 
portfólio de inovações. Uma das apostas é Sadia Speciale que pretende 
atender à crescente demanda por produtos premium. No ano passado, 
a linha registrou crescimento de 19% em faturamento entre novembro 
e dezembro na comparação com o bimestre anterior. Já em congelados 
sem cortes temperados, nos últimos dois meses de 2020, a BRF ampliou 
a liderança absoluta chegando ao patamar de 45,9% em market share 
valor. Ainda nessa categoria, as linhas Veg&Tal e Speciale da marca Sadia 
cresceram 28% e 62%, respectivamente, em faturamento no sell-out do 
6ºbim vs 5ºbim. Com pratos prontos, a Companhia atingiu o patamar de 
52,6% em market share valor, confirmando a hegemonia na categoria.

H - Mercado Rodoviário 
O Freto, marca da Divisão de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred 
Brasil, abriu 12 vagas de trabalho em Alphaville. O marketplace conecta 
os transportadores autônomos e frotistas com os embarcadores e tem 
oportunidades nas áreas de operações e financeira. As vagas são para 
supervisor de operações, assistentes de logística e assistentes financeiros. 
Todos os profissionais selecionados serão contratados pelo regime CLT 
e terão acesso aos benefícios concedidos pela Edenred. Para o time de 
operações, ainda, são nove vagas disponíveis para Assistente de Logística. 
Já no departamento financeiro, são duas vagas abertas para Assistente 
Financeiro Júnior. Outras informações: (www.edenred.com.br).

I - Banco Digital
Com o avanço tecnológico, novos modelos de instituições financeiras 
ganham destaque para trazer agilidade e menor burocracia no dia a dia 
dos usuários. Nesse contexto, o Dank Bank, fintech que visa proporcionar 
maior experiência aos usuários por meio de iniciativas sociais e susten-
táveis, chega ao mercado com o apoio da tecnologia para oferecer um 
serviço personalizado aos seus clientes. Originado do alemão, o nome 
da startup significa “gratidão”, palavra que faz parte de seu DNA. De 
origem catarinense, o Dank Bank atua tanto com Pessoa Física quanto 
Pessoa Jurídica, ofertando serviços como conta digital sem qualquer 
anuidade; cartão pré-pago Visa Internacional, o Dank Card; seguros de 
vida e pet; consórcios; e assim por diante. Outra solução importante são 
as Maquininhas Dank, que viabilizam a entrada do banco ao mercado de 
adquirência. Saiba mais em: (www.dankbank.com.br).

J - Talentos em Tecnologia 
A Zoop, fintech líder em tecnologia para serviços financeiros, está com 
46 vagas abertas para diversas posições e áreas, especialmente em tec-
nologia, para trabalho remoto. Algumas posições são para integrar times 
totalmente remotos e, por isso, aceitam candidatos de todo o Brasil, e 
outras são para equipes alocadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde 
estão os escritórios da fintech. De qualquer maneira, no início, todos os 
profissionais contratados trabalharão em regime home office devido à 
pandemia da Covid-19. Para conhecer mais detalhes sobre as vagas e se 
candidatar, os interessados devem acessar (http://zoop.com.br/vagas). 

Como escolher uma linha 
de crédito para enfrentar 

o cenário de crise

Não há dúvida que 2020 
foi um período difícil 
para a maior parte 
dos empreendedores, 
por conta do cenário 
de pandemia e pela 
crise econômica que o 
Covid-19 gerou

Para continuar remando em 
meio à crise, obter crédito 
é essencial. Porém, isso 

ainda é um grande desafio para 
pequenas e médias empresas.  
De acordo com uma pesquisa 
realizada pelo Sebrae-RJ com 473 
pequenas empresas, mais de 60% 
das solicitações de financiamento 
feitas pelas empresas do estado 
simplesmente foram negadas. Em 
2020 as linhas oferecidas pelo 
governo foram insuficientes e o 
dinheiro não chegou a quem mais 
precisa: os pequenos empreende-
dores, que respondem por 99% 
dos negócios no Brasil, diga-se 
de passagem. 

Felizmente, há outras alternati-
vas de financiamento disponíveis 
no mercado e conhecê-las pode 
ser essencial para a sobrevivência 
de um negócio, na hora do aperto. 
Mas antes de recorrer a essa fonte 
de crédito é preciso avaliar onde 
estão as dificuldades e planejar 
o negócio, para que a receita 
seja maior que os gastos. Caso 
contrário, a conta não fecha e não 
haverá financiamento que dê jeito 
nesse tipo de empresa. 

Feita essa lição de casa, é 
hora de checar as opções de fi-
nanciamento que se encaixam à 
sua realidade. Se a ideia ainda é 
investir no curto prazo, o crédito 
para capital de giro é uma boa 
saída. Ele é voltado para pagar 
despesas rotineiras da empresa, 
como salários e fornecedores. 
Para conseguir o capital não é 
preciso justificar a finalidade do 
crédito. Outra vantagem é a op-
ção de pagamento, que pode ser 
bimestral, semestral ou integral 
quando o contrato terminar. 

Mas vale o alerta para as taxas 
aplicadas. De acordo com o Banco 
Central, no final de fevereiro, a 
taxa do capital de giro aumentou 
5,4 pontos percentuais e chegou 
a 16,5% a.a. A justificativa é a 
redução das concessões nesta 
modalidade de crédito, que fez 
aumentar a taxa de juros. 

Para os pequenos empreende-
dores, uma opção é microcrédi-
to, que tem como alvo os MEIs 
(microempreendedores indivi-
duais), pessoa jurídica que não 
tem acesso a valores de crédito 
exorbitantes. 

Para se ter uma ideia, a con-
cessão foi a única que apresentou 
aumento em 2020, e chegou a 
16,5%, contra 10% do capital de 

giro. Este modelo libera até R$ 
20 mil ao solicitante com juros 
de até 4% a.m, de acordo com o 
BNDES, isenção de Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) e 
simplicidade na aprovação.

Há, também, o crédito sem 
garantia para quem não quer 
oferecer bens como abonação. 
Desta forma, com uma operação 
simples é possível garantir e 
ampliar o capital de giro para 
novos investimentos. As parcelas 
são negociáveis e o dinheiro fica 
disponível assim que a negociação 
é aprovada. Ou seja, não é neces-
sário oferecer um imóvel, carro ou 
qualquer outro bem como lastro 
na tratativa. 

A desvantagem é que os juros 
são maiores e, a longo prazo, o 
valor do empréstimo fica mais alto, 
cerca de 2%. E por falar em longo 
prazo, há o crédito para investi-
mento e financiamento de imóveis 
que, ao contrário do exemplo 
anterior, precisa de uma garantia 
ou valor de entrada. A diferença 
é que ele ampara o negociante 
em gastos mais significativos e 
que podem servir para aumentar 
os negócios. 

Para este ponto, a liquidez é 
baixa, o que faz com que o em-
preendedor deva planejar com 
antecedência a escolha por esta 
opção. A taxa de juros varia de 
acordo com o valor do imóvel. Uma 
outra forma de obter capital de 
giro com rapidez é a antecipação 
de recebíveis. Ela adianta o rece-
bimento das vendas a prazo feitas 
com cartões de crédito, cheques 
ou outra forma de pagamento. 
A modalidade é simples, rápida 
e o valor é depositado na conta 
corrente da empresa. 

O adiantamento de recebíveis 
garante o fluxo de caixa mensal 
do negócio, mas requer alguns 
cuidados. Antes de tudo, o titu-
lar do CNPJ deve pesquisar as 
taxas cobradas, que variam no 
mercado financeiro entre 0,5% 
e 2 ao mês. E para a comparação 
de financiamentos, há a opção de 
utilizar um markeplace de crédito, 
que permite negociar com vários 
financiadores ao mesmo tempo, 
por meio da internet. 

Cabe avaliar e escolher a linha 
de financiamento que faz mais 
sentido, de acordo com o momen-
to atual de seu negócio. E planejar-
se financeiramente é fundamental 
nesta tomada de decisão. Em um 
cenário adverso como o atual, 
conhecer as melhores opções 
disponíveis de crédito no mercado 
é extremamente importante para 
fazer a escolha certa e manter a 
empresa de portas abertas. 

(*) - É fundador e CEO da startup 
Finplace (www.finplace.com.br), 

fintech que conecta de forma gratuita 
empresas que precisam de crédito 

com instituições financeiras. 

Felipe Avelar (*)

A CDHU está oferecendo uma 
oportunidade aos mutuários para 

regularizarem seus débitos.

Meta é anunciada no início da Cúpula virtual do Clima, 
pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Com a nova meta, es-
pera induzir outros 
grandes emissores a 

mostrarem mais ambição 
no combate à mudança cli-
mática. O objetivo, revelado 
no início da cúpula climática 
de dois dias comandada 
por Biden, é anunciado no 
momento em que os EUA 
tentam reassumir a lideran-
ça global da luta contra o 
aquecimento global, depois 
do ex-presidente Trump 
afastar o país dos esforços 
internacionais para cortar 
emissões.

A meta também assinala 
um marco importante no 
plano mais abrangente de 
Biden, de descarbonizar a 
economia dos EUA intei-
ramente até 2050 – uma 
pauta que ele diz que pode 
criar milhões de empregos 
bem remunerados, mas que 
muitos republicanos dizem 
temer que prejudique a 

Bolsonaro defende 
desenvolvimento da Amazônia

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, 
discursou ontem (22) durante a cúpula 
do clima convocada por seu homólogo 
norte-americano Joe Biden e defendeu 
o desenvolvimento da Amazônia - além 
de pedir apoio financeiro internacional 
para ações do meio ambiente. Bolsonaro 
abriu o discurso dizendo que o país é 
“historicamente voz ativa na construção 
da agenda global” sobre o meio ambiente e 
que estava “reforçando” os compromissos 
já assumidos pelo país ao longo dos anos.

“O Brasil está na vanguarda no enfren-
tamento ao aquecimento global”, pontuou 
já no início. Em sua fala, o presidente 
ressaltou que a nação “é a detentora da 
maior biodiversidade do planeta” e que a 
“maior causa” da poluição no mundo é a 
“queima de combustíveis fósseis por dois 
séculos”. Ele ainda pontuou que, atual-
mente, o país representa “menos de 3%” 
das emissões de gases tóxicos.

Bolsonaro pontuou as “diferentes” 
responsabilidades que cada país possui 
e anunciou um novo compromisso do go-
verno, como a antecipação em 10 anos da 
neutralidade climática - de 2060 para 2050. 
O presidente reiterou o compromisso 
brasileiro de zerar o desmatamento ilegal 
no país até 2030, o mesmo citado em uma 
carta enviada na última semana a Biden, 
o que reduzirá “quase 50% das nossas 
emissões”. Além disso, ele anunciou que 
“duplicaria” a verba dada ao Ministério 
do Meio Ambiente para fiscalizações, sem 
citar valores ou período (Ansa).
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EUA prometem cortar emissões 
pela metade até 2030

O governo do presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, prometeu ontem (22) cortar as emissões 
de gases de efeito estufa do país entre 50% e 52% até 2030, em comparação com os níveis de 2005

internacionais de que o 
comprometimento norte-a-
mericano com uma econo-
mia de energia limpa possa 
mudar drasticamente de um 
governo para outro.

O plano de infraestrutura 
de US$ 2 trilhões, apre-
sentado recentemente por 
Biden, contêm numerosas 
medidas que podem ge-
rar alguns dos cortes de 
emissões necessários nesta 
década, como um padrão de 
energia limpa para zerar as 
emissões no setor elétrico 
até 2035 e ações para ele-
trificar a frota de veículos. 
Biden se dedicou a restaurar 
a liderança climática dos 
EUA durante a campanha 
eleitoral e nos primeiros 
dias na Presidência, já que o 
republicano Trump, um cé-
tico da mudança climática, 
retirou o país do Acordo de 
Paris contra o aquecimento 
global (ABr).

economia. Os cortes de emis-
sões devem vir de usinas de 
energia, automóveis e outros 
setores econômicos, mas a 
Casa Branca não estabeleceu 
metas individuais para esses 
setores.

“É um objetivo para toda 
a economia. Haverá diver-
sas rotas para chegar lá”, 
disse uma autoridade aos 

repórteres em teleconfe-
rência ao descrever o plano. 
Metas específicas para os 
setores serão delineadas 
mais tarde neste ano. Como 
os EUA pretendem atingir 
suas metas climáticas será 
crucial para consolidar sua 
credibilidade na luta con-
tra o aquecimento global, 
em meio a preocupações 

A Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU), órgão 
vinculado à Secretaria de Estado da 
Habitação, enviou à casa de 14.367 
mutuários com três ou mais prestações 
em atraso uma proposta de acordo para 
parcelamento da dívida até o final do 
contrato de financiamento. 

No total, os valores a serem rene-
gociados pela companhia atingem 
R$ 64,4 milhões, que serão reinvesti-
dos na construção de mais moradias 
populares. 

Pela proposta, cada um dos mutuá-
rios inadimplentes recebe em sua casa 
um boleto personalizado, já calculado 
o valor da entrada que corresponde a 
no mínimo 10% de toda a dívida, com 
data de pagamento para 27 de abril. 
O mutuário também é informado na 
carta qual será o valor mensal das 
prestações futuras do acordo. Depois 
de efetuar o pagamento desta parcela 
de entrada, o mutuário receberá um 
novo carnê, cujas prestações já vão 
incluir os valores atrasados acordados. 

“A CDHU está oferecendo uma ex-
celente oportunidade aos mutuários 
para regularizarem seus débitos sem 
nenhuma burocracia, recebendo as 
informações por meio de carta em 

CDHU parcela dívida de mais de 
14 mil mutuários inadimplentes

suas próprias residências”, afirma o 
secretário de Estado da Habitação 
Flavio Amary. “É importante estar 
em dia com a CDHU para o mutuário 
preservar seu maior bem, a sua casa 
própria”, explica. 

Outros 31.228 mutuários que estão 
com suas parcelas atrasadas, referen-
tes a acordos anteriores já feitos com 
a CDHU, também receberam em suas 
casas um boleto único para quitar o 
débito acumulado com desconto de 
correção e juros. Neste caso, o valor 
máximo do boleto é de R$ 1 mil. Os 
mutuários inadimplentes que não 
receberam pelos Correios propostas 
de acordo e desejarem regularizar a 
situação devem acessar o site da CDHU 
(www.cdhu.sp.gov.br) ou ligar para o 
Alô CDHU (0800 000 2348). 



Mídia programática: 
metodologia 

ou estratégia?

Essa talvez seja 
uma das maiores 
confusões que existe 
sobre o tema. E já 
posso responder: é 
uma metodologia de 
compra e venda de 
mídia baseada em 
dados

Há anos, quando a 
busca paga apare-
ceu, cresceu e se 

expandiu, por mais básica 
que fosse uma campanha 
no Google, já era conceitu-
almente mídia programá-
tica, pois customizava-se 
a campanha baseada em 
algum tipo de dado. Depois 
disso, esse formato cresceu, 
ganhou corpo com outras 
ferramentas, especialmente 
em função da massificação 
da internet, e a partir de 
então, o termo mídia pro-
gramática ficou muito ligado 
às plataformas robustas 
de compra de mídia, que 
utilizam mais camadas de 
tecnologia e oferecem mais 
possibilidades de dados 
para segmentação. 

Para contextualizar, nos 
anos 90 a internet estava 
começando, a variedade de 
portais era muito pequena 
e consequentemente, os 
espaços publicitários tam-
bém. Conforme a internet 
ganhou maior alcance, os 
espaços para anunciantes 
também cresceram e fica-
ram praticamente impossí-
veis de serem gerenciados 
da maneira como era feito 
anteriormente. 

A partir dali, houve a ne-
cessidade de ligar as ações 
de compra com tecnologia, 
o que viabilizou o desenvol-
vimento do setor. Para se ter 
uma ideia, só no ano passado 
68% das compras globais 
de anúncios no digital fo-
ram realizadas de forma 
programática, segundo o 
relatório 2020 International 
Report on Programmatic 
In-Housing, do IAB EUA em 
parceria com a Accenture 
Interactive. 

Entretanto, o mercado 
como um todo ainda tem di-
ficuldade para entender que 
comprar mídia baseando-se 
em dados é uma premissa 
básica na internet. Mostra 
disso é o que a maioria dos 
profissionais de agências e 
anunciantes não dominam 
as nuances de mídia progra-
mática e tem muitas dúvidas 
sobre suas aplicações. 

Independente da plata-
forma que será utilizada, 
seja uma campanha no 
Facebook, no Linkedin ou 
em uma DSP, plataforma 
mais robusta, que oferece 
alcance em diversos sites, a 
metodologia da mídia pro-
gramática é aplicada. Agora, 
dentro dela é possível de-

senvolver várias estratégias, 
de acordo com os objetivos e 
dados obtidos, e campanhas 
cada vez mais segmentadas, 
garantindo que um público 
mais qualificado seja atingi-
do. Dando um exemplo prá-
tico, imagine num período 
pré-pandemia, ligar o Waze 
para chegar ao trabalho. 

Ainda que você saiba o 
caminho, você faz uso do 
app, que sugere mudanças 
na trajetória de acordo com 
engarrafamentos, tempo de 
deslocamento etc. Institiva-
mente, decidimos o nosso 
caminho baseado em dados 
de um algoritmo. Na mídia 
programática acontece o 
mesmo. 

Esse algoritmo é um com-
ponente importante de to-
mada de decisão de compra 
de um espaço publicitário. 
Hoje, cerca de 85% das ven-
das de espaços publicitários 
realizadas no último ano foi 
transacionada por meios 
automáticos, sendo raro os 
casos em que ela é negocia-
da diretamente. Segundo 
dados do CENP- Conselho 
Executivo das Normas-Pa-
drão, o investimento em pu-
blicidade no Brasil chegou a 
R$ 5,7 bilhões nos primeiros 
seis meses do ano passado, 
e os investimentos em áudio 
registraram crescimento, 
alcançando R$ 2,78 milhões. 

A grande sacada para 
desenvolver campanhas 
eficientes é atrelar estraté-
gias, tecnologias, leitura de 
dados e claro, criatividade. 
Para aumentar a efetivi-
dade de uma campanha é 
cada vez mais necessário 
que agência, anunciante e 
empresas que gerenciam 
tecnologias programáticas 
sentem à mesa e desen-
volvam as estratégias em 
conjunto, visando sempre 
explorar o máximo que as 
plataformas têm a oferecer. 

O importante é entender 
o que a campanha precisa 
para obter sucesso e utilizar 
as plataformas que fizerem 
mais sentido, seja por verba, 
por objetivo, por necessi-
dade de uso de dados mais 
específicos, para alcançar 
determinado site etc. Olhe 
para as plataformas como 
ferramentas para executar 
as melhores estratégias e 
não como caixas separadas 
no seu plano de mídia. 

O Brasil, além de ser muito 
premiado pela criatividade 
na área de publicidade, é 
também o terceiro país que 
mais cresce em investimen-
tos em mídia programática. 
Se conseguirmos promover 
a junção entre essas três 
áreas-dados, tecnologias e 
criatividade - a trajetória de 
sucesso no nosso mercado 
será garantida. 

(*) - É Managing Director da Gamned 
Brasil (http://www.gamned.com/pt/).

Fabio Almeida (*)
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Para estar em dia com o seu negócio, a data limite de 
31 de maio é muito importante, já que é o dia final para os 
MEIs registrados no Brasil (que ultrapassam o número de 
11 milhões) apresentarem sua Declaração Anual do Simples 
Nacional (DASN-Simei), referente aos rendimentos do 
ano de 2020. Como parte das obrigações do MEI, a DASN 
representa um compilado do valor bruto de faturamento 
obtido pelo microempreendedor no ano anterior, reportado 
à Receita Federal. 

Com teto de faturamento de R$ 81 mil por ano, inde-
pendente do valor faturado, é necessário o MEI realizar a 
entrega da Declaração Anual todos os anos, mesmo que 
não tenha tido faturamento no período vigente. Todos os 
contribuintes que tiveram seu processo de abertura de 
CNPJ realizado até o mês de dezembro de 2020 também 
precisam declarar. 

“Vale reforçar que o atraso na entrega da declaração, 
poderá acarretar em uma multa com valor mínimo de R$ 
50, além de 2% ao mês, podendo chegar a 20% sobre o 
valor total dos tributos devidos e também risco de ficar 
impedido de emitir os boletos para pagamento do imposto 
mensal (DAS)”, explica Alexandre de Carvalho, contador 
há 20 anos e CEO da Easymei, plataforma de auxílio e 
gestão para MEIs. 

Para ajudar e facilitar a compreensão dos passos que 
devem ser seguidos, Alexandre traz algumas orientações 
que precisam estar no radar do MEI. Como por exemplo: o 
empreendedor deve separar o que menciona a sua Pessoa 
Física (CPF) de sua Pessoa Jurídica (CNPJ). A receita da 
atividade da empresa MEI tem que ser referente à Pessoa 
Jurídica, ou seja, não confundir a Declaração Anual da sua 
empresa MEI (CNPJ), com a Declaração do Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Física (CPF). 

Outra dica relevante é estar atento ao momento em que 
for declarar a receita bruta total do ano, porque possuem 
dois campos que separaram o total da receita: (1) referente 
à sua atividade como comércio, indústria, transportes inter-

Um exemplo disso 
são os comércios de 
rede social, como o 

Instagram, onde tudo é feito 
manualmente, muitas vezes 
pelo próprio dono: atendi-
mento ao cliente, troca de 
informações sobre o produ-
to, cálculo de frete, e recebi-
mento de pagamentos. 

Tudo isso toma tempo 
e energia de alguém que 
deveria estar atuando em 
outro tipo de função. Po-
rém, saber especificamente 
qual o momento ideal para 
automatizar a plataforma 
e migrar para um serviço 
especializado é uma tarefa 
complexa, que requer aná-
lise, tempo e investimento 
financeiro.

Pensando em ajudar em-
preendedores a reconhecer 
esse momento, o cofundador 
e CEO da Signa, startup de 
soluções digitais para e-com-
merces e primeira platafor-
ma Magento SaaS do Brasil, 
Franklin Bravos, levantou 
três importantes sinais que 
mostram que está na hora 
de realizar essa mudança. 
Confira:
 1) Problemas com or-

ganização - O primei-
ro indício é quando o 
empreendedor já faz 
as vendas e começa 
a encontrar as pri-
meiras dificuldades 
em atender todas 

Ao aumentar a divulgação com links direto para o site, 
o lojista pode profissionalizar seu negócio.

Três sinais para ficar atento e 
profissionalizar a loja online

A falta de experiência e até de informação de muitos empreendedores podem acarretar em prejuízo 
para o negócio se sua gestão não for bem realizada
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melhorar a organiza-
ção e aumentar a divul-
gação com links direto 
para o site, esse lojista 
pode profissionalizar 
seu negócio e estar 
mais preparado para 
atender aos clientes 
que chegam”, pontua.

Ficar atento aos três tópi-
cos apontados pelo especia-
lista é essencial para identifi-
car o melhor momento para 
recorrer a ferramentas que 
ajudem na gestão do negó-
cio. No entanto, muitos ainda 
têm dúvida sobre mudar de 
plataforma. O executivo da 
Signa explica que fazer essa 
migração não significa que 
seja preciso deixar de lado 
a sua ferramenta inicial de 
vendas.

“O empreendedor nunca 
vai sair do Instagram e ir 
para o e-commerce. Ele vai 
continuar lá e direcionar o 
contato do cliente de forma 
automatizada para o seu 
site. Os próprios anúncios 
pagos, por exemplo, podem 
ser feitos nas redes sociais. 
A diferença é que, ao invés 
de manter como um pro-
cesso manual, esses lojistas 
vão conseguir escalar a 
quantidade de vendas muito 
mais rapidamente”, conclui 
Franklin (www.signainfo.
com.br).

as demandas. “Por 
exemplo, um cliente 
faz um pedido por 
direct no Instagram e 
outro pelo WhatsApp, 
aí o dono solicita para 
a fábrica ou pega do 
estoque que tem para 
enviar e, enquanto 
isso, outra pessoa faz 
outro pedido e ele 
começa a se complicar 
para dar conta das 
demandas”, explica 
Franklin.

 2) Necessidade de ges-
tão - De acordo com 
o especialista, o se-
gundo sinal é conse-
quência do primeiro, 
mas muitas pessoas 
acabam não perce-
bendo. “Assim que 
começam a aparecer, 
então, quatro, cinco 

ou mais pedidos por 
dia - e um vai pagar 
no boleto, outro no 
cartão, outro precisa 
de um link de paga-
mento -, isso começa 
a exigir uma gestão. E 
aí é o momento de en-
trar no e-commerce”, 
completa. 

 3) Qual o tipo certo 
para meu negócio? - 
“Isso vai depender do 
volume e do objetivo 
do empreendimen-
to”, explica Franklin. 
Segundo o CEO da 
Signa, um empreende-
dor pode começar com 
um serviço bem sim-
ples de entrada para 
ter as primeiras vendas 
e, depois, começar a 
automatizar processos 
para atender ao cresci-

MEI deverá apresentar Declaração 
Anual 2021 até dia 31 de maio

municipais e interestaduais e fornecimento de refeicões e o 
(2) pelos serviços prestados. “Um outro ponto importante 
seria manter os documentos organizados mensalmente, 
salvando todos os seus comprovantes DAS e também os 
relatórios mensais. 

Dessa forma, quando for preciso preencher a docu-
mentação referente ao ano todo, você terá fácil acesso às 
informações necessárias”, pontua o especialista. Em muitos 
casos, o recém microempreendedor, por falta de informação 
ou até mesmo assistência de um profissional, não cumpre 
com essa obrigatoriedade legal e acaba sendo prejudicado. 

Pensando nisso, Alexandre desenvolveu a Easymei, 
plataforma que oferece auxílio e gestão aos MEIs com 
serviços gratuitos como: abertura da microempresa, ge-
ração do imposto DAS, geração de recibos e um sistema 
financeiro integrado. “O mercado de microempreendedores 
é promissor, têm crescido e precisa de auxílio. Sentimos 
a necessidade de oferecer automatização de processos 
burocráticos do dia a dia para que o MEI possa cumprir 
com suas obrigações e ter mais tranquilidade para gerir sua 
empresa”, explica o CEO e fundador do aplicativo (www.
easymei.com.br). 

O empreendedor deve separar 
o que menciona a sua CPF de sua CNPJ.
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Renato Jager (*)
 
O desenvolvimento de aplicativos 

em plataformas de código baixo, ou 
Low Code Development Platform 
(LCDP), vem ganhando espaço dentro 
de empresas, preocupadas em ofere-
cer mais autonomia às suas divisões, 
com utilização de aplicativos criados 
sob medida para as necessidades e 
tarefas cotidianas. 

Baseadas em Graphical User Inter-
face (GUI), ferramentas desse tipo 
habilitam profissionais, não necessa-
riamente da área de TI, a desenvolver 
aplicações sem a necessidade de 
trabalhar com códigos complexos ou 
dominar de maneira mais profunda a 
linguagem de programação.

Embora o conceito tenha surgido na 
década de 1970, o termo “Low Code” 

foi criado em 2014, dando força ao 
movimento do Shadow IT (implan-
tação de sistemas de tecnologia da 
informação por departamentos fora 
da área de TI) no cenário corporativo. 

Na esteira do Low Code, surgiu o 
“desenvolvedor cidadão”, ou “desen-
volvedor civil”, uma vez que esse tipo 
de interface torna possível a profissio-
nais de áreas como marketing, finanças 
e outras, criar softwares totalmente 
customizados, a partir de templates 
pré-desenhados, elementos gráficos 
intuitivos e ferramentas de arrastar 
e soltar (drag and drop).

Além da interface gráfica amigável 
para o usuário, aplicações desenvol-
vidas em Low Code dispensam outras 
estruturas, necessárias para codificar 
softwares ou aplicativos no modelo 
convencional, com flexibilidade acima 

do que as soluções prontas propor-
cionam, e simplificam tarefas como a 
vinculação de bancos de dados. 

Desta forma, é possível entregar, 
em dias, aplicativos que demorariam 
meses para serem concluídos e ainda 
precisariam ser customizados para 
suprir necessidades mais específicas. 
Inicialmente adotado em grandes 
corporações, o desenvolvimento de 
sistemas com pouca, ou nenhuma, 
codificação (No Code), está entre as 
tendências em TI que devem crescer 
nos próximos anos. 

Estudo do Instituto Gartner aponta 
que, até 2024, 65% das aplicações 
desenvolvidas em âmbito global serão 
baseadas nessa metodologia, inclu-
sive soluções mais sofisticadas, com 
recursos de Inteligência Artificial e 
Machine Learning. 

Mas, se por um lado, essa democra-
tização do desenvolvimento de solu-
ções torna organizações mais aptas 
a construir aplicativos que atendam 
às especificidades de cada setor com 
mais aderência a essas demandas, por 
outro multiplica exponencialmente 
os riscos com a segurança e aciona o 
alerta vermelho para a privacidade de 
dados e informações críticas.

Na medida em que o mercado de No 
Code e Low Code ganha a preferência 
das organizações, é natural que gran-
des provedores tragam soluções mais 
elaboradas para o desenvolvimento de 
aplicativos, com níveis de segurança 
ajustados às necessidades de diferen-
tes modelos de negócio, sobretudo 
no que se refere a acesso e proteção 
de dados. 

Mas não adianta ter uma ferramenta 

robusta, se não houver o engajamento 
dos usuários nas políticas de segurança 
cibernética. Embora estejamos falan-
do de um processo “sem volta”, que 
tende a tornar empresas mais ágeis e 
competitivas, com alto potencial de 
economia de tempo e dinheiro, fle-
xibilizar e descentralizar a gestão de 
aplicações de TI, pode abrir brechas 
e expor vulnerabilidades no ambien-
te digital, arriscando o controle da 
operação. 

Nesse cenário, alguns cuidados es-
senciais, partindo da escolha de uma 
plataforma confiável e a conscienti-
zação dos times sobre as melhores 
práticas de manipulação de dados, 
são fundamentais para se  obter  os  
melhores benefícios.

(*) - É CTO da Cipher 

Low Code e No Code: a democratização do desenvolvimento de softwares
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 
de confiança, ou ligue para

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ Nº 01.924.030/0001-57

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 14:00horas do dia
29 de abril de 2021, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960,
19º andar, Conjunto 1900, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”:
a) leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e
demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2020;
b) destinação do resultado do exercício de 2020. São Paulo, 19 de abril de 2021.
André Kissajikian - Diretor Executivo.                                          (20, 21 e 23)ORIENT RELÓGIOS DO BRASIL S.A.

CNPJ (MF) 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de abril 
de 2021, às 09:00 horas, em sua Sede Social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989, 7º. Andar, Conjunto 
71, Sala 1 - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, CEP 04578-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi-
nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro 
líquido do exercício e 3) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 19 de abril de 2021. A Diretoria.

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 14:00 horas do dia 30 de
abril de 2021, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º
andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”:  a) leitura,
discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demons-
trações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2020; b) eleição dos
membros da Diretoria e fixação de seus honorários. São Paulo, 19 de abril de 2021.
André Kissajikian - Diretor Executivo.                                               (20, 21 e 23)

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80  NIRE 35300152239

Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os senhores acionistas da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento 
(“Companhia”) são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral  
Ordinária e Extraordinária, que se realizará em 30.04.2021, às 17h30, na sede social da Companhia,  
na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, São Paulo (SP), a fim de: I - Em pauta ordinária:  
1. Tomar as contas dos administradores, examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras  
relativas ao exercício encerrado em 31.12.2020; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercíco; 
3. Eleger os integrantes do Conselho de Administração para o próximo mandato anual, que vigorará  
até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022; e 4. Fixar a verba remuneratória global  
e anual destinada aos administradores. II - Em pauta extraordinária: 1. Aumentar o capital social  
mediante capitalização de reserva estatutária, com a consequente alteração do “caput” do artigo 5º  
do Estatuto Social, a fim de consignar o novo valor do capital social; 2. Consolidar o Estatuto Social,  
com a alteração mencionada acima. Os documentos a serem analisados na Assembleia encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo (SP), 20 de abril de 2021. (a) Carlos Renato 
Donzelli - Presidente do Conselho de Administração. (21/23/24)

Empresa de Ônibus Pássaro Marron S.A. - CNPJ/MF nº 61.563.557/0001-25 - NIRE 35300037057
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em milhares de reais, exceto os mencionados em contrário)

Balanços Patrimoniais
Ativo      2020       2019
Ativo circulante 11.641 11.395
Caixa e equivalentes de caixa 3.509 3.007
Contas a receber 4.053 4.315
Estoques 2.442 2.636
Impostos a recuperar 786 697
Outros créditos 851 549
Despesas pagas antecipadamente - 191
Ativo não circulante 418.612 352.739
Realizável a longo prazo
Tributos diferidos 24.814 29.774
Impostos a recuperar 294 294
Depósitos judiciais 6.170 3.858
Partes relacionadas 57 3.301
Outros créditos 293 293
    31.628 37.520
Imobilizado 160.045 136.679
Direito de uso 25.773 20.900
Intangível 201.166 157.640
    386.984 315.219
Total do ativo 430.253 364.134

Passivo e Patrimônio Líquido      2020       2019
Passivo circulante 94.741 57.230
Fornecedores 15.903 10.602
Empréstimos e financiamentos 40.990 27.493
Passivo de arrendamento 7.278 3.916
Obrigações trabalhistas e tributárias 7.291 11.318
Contas a pagar 568 408
Dividendos obrigatórios a pagar 20.688 1.388
Adiantamento de clientes 1.851 1.854
Valores de terceiros arrecadados 172 251

Passivo não circulante 104.684 90.150
Empréstimos e financiamentos 37.454 40.324
Passivo de arrendamento 21.708 17.711
Obrigações trabalhistas e tributárias 4.642 2.130
Partes relacionadas 30.454 25.637
Provisões para contingências 3.403 1.501
Tributos diferidos 7.023 2.847

Patrimônio líquido 230.828 216.754
Capital social 138.543 107.643
Reserva de capital 91.038 66.661
Ajuste de avaliação patrimonial 6.259 981
Reserva legal 4.947 2.394
Lucros/(prejuízos) acumulados (9.959) 39.075

Total do passivo e patrimônio líquido 430.253 364.134

Demonstrações do resultado
                2020             2019
Receita operacional líquida 110.830 166.872
Custos operacionais (95.780) (122.443)
Lucro Operacional 15.049 44.429
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (21.133) (25.636)
Outras receitas (despesas) operacionais (29.455) 3.982
    (35.538) 22.775
Despesas financeiras (10.190) (8.697)
Receitas financeiras 603 992
Resultado financeiro (9.587) (7.705)
Lucro (prejuizo) antes do IR. e CS. (45.125) 15.070
Provisão para IR. e CS. diferidos (1.625) (6.603)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (46.750) 8.467
Nº ações 138.543.000 107.643.000
Lucro/ (Prejuízo) por ação - R$ (0,34) 0,08

Demonstrações do resultado abrangente
         2020       2019
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (46.750) 8.467
Realização do custo atribuído de ativos,
 líquido de impostos diferidos (39) (24)
Resultado abrangente do exercício (46.789) 8.443

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
    Capital Reserva Ajuste de avaliação Reserva Lucros/(prejuizos)  Resultados 
       social de capital               patrimonial       legal             acumulados acumulados        Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 107.643 66.661 1.005 1.971 25.288 - 202.568
Ajustes de impostos diferidos - - (24) - 7.043 - 7.019
Distribuição de lucros - - - - (1.300) - (1.300)
Resultado do exercício - - - - - 8.467 8.467
Constituição de reserva legal - - - 423 - (423) -
Transferência para reserva de lucros - - - - 8.044 (8.044) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 107.643 66.661 981 2.394 39.075 - 216.754
Ajustes de impostos diferidos - - (39) - 39 - -
Distribuição de lucros - - - - (19.700) - (19.700)
Resultado do exercício - - - - - (46.750) (46.750)
Transferência para reserva de lucros - - - - (46.750) 46.750 -
Incorporação da Litorânea Transportes Coletivos S.A. 30.900 24.377 5.317 2.552 17.378 - 80.523
Saldos em 31 de dezembro de 2020 138.543 91.038 6.259 4.947 (9.959) - 230.828

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais      2020       2019
Lucro (prejuízo) antes do IR. e CS. (45.125) 15.070
Itens que não afetam o fluxo de caixa 45.887 12.047
Depreciação e amortização 12.461 9.323
Direito de uso 5.077 2.622
Provisão para contingências 977 102
Provisão para redução do valor recuperável - ágio 27.372 -
Decréscimo (acréscimo) em ativos (108) 2.445
Contas a receber 3.881 430
Estoques 1.065 150
Impostos a recuperar 514 984
Outros créditos 119 (129)
Depósitos judiciais (777) (891)
Despesas pagas antecipadamente 191 -
(Decréscimo) acréscimo em passivos:
Fornecedores 1.878 574
Obrigações trabalhistas e tributárias (5.630) 1.515
Contas a pagar (82) (24)
Adiantamento de clientes (1.187) (157)
Valores de terceiros arrecadados (79) (7)
Disponibilidades líquidas provenientes das atividades operacionais 654 29.562
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aumento/redução do imobilizado 3.582 (18.439)
Aumento de direito de uso (705) (23.522)
Aumento do intangível (19) (469)
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento 2.858 (42.430)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação/(amortização), líquidas (6.258) (14.144)
Captação/(amortização), líquidas-direito de uso (5.207) 21.627
Partes relacionadas 8.267 4.736
Incorporação do caixa da Litorânea Transporte Coletivos SA 586 -
Dividendos pagos (400) (1.300)
Caixa líquido proveniente das/
 (aplicados nas) atividades, de financiamento (3.011) 10.919
(Redução)/ aumento líquido caixa e equivalente de caixa 502 (1.949)
Variação de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.007 4.956
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 3.509 3.007
(Redução)/ aumento líquido, caixa e equivalente de caixa 502 (1.949)

Notas Explicativas da Administração
1. Contexto sobre a Empresa: A Empresa de Ônibus Pássaro Marron S.A. (“Companhia” 
ou “Pássaro Marron”) explora os serviços de transporte rodoviário de passageiros no âmbito 
interestadual, intermunicipal, metropolitano, municipal e os serviços de fretamento e de 
transporte de encomendas.
2. Quadro Societário:
Acionistas:          Ações:
Max Empreendimentos e Participações Ltda. 69.271.500
Comporte Participações S.A. 69.271.500
Total 138.543.000
3. Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronun-
ciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em conjunto com a 
legislação específica emanada pela Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT), e as 

normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As demonstrações finan-
ceiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas 
as informações apresentadas em Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, 
exceto quando indicado de outra forma. 4. Imobilizado: É registrado pelo custo de aquisição, 
líquido das depreciações acumuladas e não excede ao valor justo. A depreciação dos bens 
é calculada pelo método linear, levando em consideração a revisão da vida útil-econômica 
estimada e o valor residual esperado no prazo estimado de alienação. A Administração 
revisa periodicamente o valor estimado de realização dos ativos e ajusta a taxa de deprecia-
ção, quando necessário. 5. Ágio - Goodwill: Ágio decorrente de incorporação reversa, o qual 
possui como premissa a rentabilidade futura, está fundamentado em laudo de avaliação 
econômico-financeiro elaborado por empresa especializada, sendo revisado anualmente.
6. As Demonstrações Financeiras: Completas e auditadas pela RSM Brasil Auditores 
Independentes S/S, estão disponíveis na sede da Companhia para apreciação.

Paulo Sérgio Bongiovanni - Diretor Geral
Edilene Parmanhani - Contadora - CRC 1ES 007138/O-5 T-SP

Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Capital 
Social

Reserva 
Legal

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 1º/01/2019 3.130 564 (989) 2.706
Lucro líquido do exercício - - 346 346
Destinações do lucro líquido de exercício
Reserva legal - - - -
Dividendos (R$ 0,13 por ação) - - - -
Saldos em 31/12/2019 3.130 564 (643) 3.051
Lucro líquido do exercício - - 108 108
Destinações do lucro líquido de exercício
Reserva legal - - - -
Saldos em 31/12/2020 3.130 564 (535) 3.159

As Demonstrações Financeiras na íntegra 
encontram-se na sede da empresa.

OLGA S.A. Indústria e Comércio
CNPJ nº 60.853.843/0001-62

Demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2020

Balanço Patrimonial / Ativo 2020 2019
Circulante 4.306 3.992
Caixa e equivalentes de caixa 665 1.053
Contas a receber de clientes 2.740 1.381
Outras contas a receber 2 3
Estoques 569 495
Adiantamento a fornecedores 5 748
Impostos a recuperar 1 -
Imposto de renda e contribuição social 209 307
Despesas antecipadas 115 5
Não circulante 843 734
Realizável a longo prazo
Imposto de renda e contribuição social diferidos 86 29
Outros créditos - -
Imobilizado 757 705
Total do ativo 5.149 4.726

Balanço Patrimonial / Passivo e Patrimônio Líquido 2020 2019
Circulante 1.709 1.135
Fornecedores 901 306
Obrigações fiscais 219 193
Obrigações trabalhistas 318 339
Comissões a pagar 11 17
Parcelamentos fiscais 259 271
Adiantamentos clientes 1 2
Outras contas a pagar - 7
Não circulante 281 540
Provisão para contingências - -
Parcelamentos fiscais 281 540
Total do passivo 1.990 1.675
Patrimônio líquido 3.159 3.051
Capital social 3.130 3.130
Reserva legal 564 564
Prejuízo acumulado (535) (643)
Total do passivo e patrimônio líquido 5.149 4.726Demonstração do Resultado 2020 2019

Receita líquida 9.251 8.428
Custo dos produtos vendidos (5.451) (4.657)
Lucro bruto 3.800 3.771
Despesas com vendas (1.615) (1.562)
Despesas administrativas (1.160) (926)
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas (102) (21)
Lucro (prejuízo) operacional 923 1.262
Receitas financeiras 14 18
Despesas financeiras (771) (743)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (757) (725)
Lucro (prejuízo) antes do IR e CS 166 537
Imposto de renda e contribuição social (58) (191)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 108 346
Lucro (prejuízo) líquido básico e diluído por ação 0,03450 0,1105

Demonstração do Resultado Abrangente 2020 2019
Lucro do Exercício 108 346
Total do resultado abrangente do exercício 108 346

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro Líquido do exercício 108 346
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
  geradas pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 42 51
Imposto de renda e contribuição social diferidos (57) 126
Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e civis - (367)
Juros, amortização e contingências 725 697
Resultado na venda de ativos permanentes - 10
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em contas a receber de clientes (1.358) (42)
(Aumento) redução nos estoques (74) 142
(Aumento) redução de outros ativos 730 104
Aumento em salários, encargos e obrigações (21) 33
Aumento (redução) em fornecedores 595 (415)
Aumento (redução) de outros passivos 12 10
Parcelamento pago - Principal - -
Parcelamento pago - Juros - (697)
Imposto de renda e contribuição social pagos - (209)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 702 (211)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Compra de ativo imobilizado (94) (18)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento          (94) (18)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamentos de parcelamentos (996) -
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento      - -
Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquidos (388) (229)
Demonstração da redução de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1.053 1.282
No final do exercício 665 1.053
Redução de caixa e equivalentes de caixa (388) (229)SEBASTIÃO CURIMBABA - Diretor-Presidente

ECIO RODRIGUES DE ARAUJO - Diretor Industrial
LUIZ FERNANDO PANCINE - CRC 1SP 193.309/O-5

ALEXANDRA CRISTINA ALEIXO - CRC 1SP 235.392/O-1

SOF SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO DA FAMÍLIA
CNPJ/MF 60.396.793/0001-31

Edital de Convocação
O SOF Serviço de Orientação da Família, convoca os(as) associados(as) e
diretores(as) para a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 12 de maio de
2021, às 18h, em primeira convocação e às 18h30, em segunda convocação, por meio
do aplicativo de videoconferência Zoom. Ordem do dia: 1- Apresentação e aprovação
do Relatório de Atividades e Balanço de 2020; 2- Apresentação e aprovação do
Planejamento e Orçamento para 2021; 3- Aprovação de novos(as) associados(as) e
desligamento de associados(as) atuais; 4- Eleição e posse da Diretoria e Conselho
Fiscal; 5- Outros. São Paulo, 23 de abril de 2021. Marilane Oliveira Teixeira, Presidente
e Maria Elizabete Reis Simão, Secretária. SOF Serviço de Orientação da Família.

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008631-32.2020.8.26.0001 O MMº. Juiz de 
Direito da 8ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Ademir Modesto de Souza, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a DAIANY PALHARES, CPF/MF 116.644.347-71, que por este Juízo 
tramita, nos autos da ação monitória sob nº 1013266-15.2015.8.26.0001, o presente Cumprimento 
de Sentença movido por União Social Camiliana, CNPJ/MF 58.250.689/0001-92. Encontrando-se a 
executada em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada 
a sua Intimação por Edital, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 5.962,24(Junho/2020)que deverá ser devidamente 
atualizada até a data do depósito, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Não efetuado o pagamento, independentemente de nova intimação, a credora poderá indicar bens à 
penhora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Terminal Químico de Aratú S.A. - TEQUIMAR
CNPJ nº 14.688.220/0016-40 – NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordi-
nária do Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 30 de abril de
2021, às 14h30 (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Anto-
nio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em
Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame e aprovação das demonstrações financeiras e do relatório da admi-
nistração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, acompanhados do parecer dos auditores
independentes; 2) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020; 3) Aprovar a
eleição dos membros da Diretoria; e 4) Aprovar a fixação do limite máximo global anual para a remuneração
dos administradores da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Alteração da razão social da
Companhia; 2) Aumento do capital social da Companhia; e 3) Ratificar o estatuto social da Companhia. Par-
ticipação na Assembleia: Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem apresentar declara-
ção emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante, com
a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da As-
sembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da
Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos for-
mais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser depositado na sede social da
Companhia, até às 14 horas do dia 28 de abril de 2020. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus
(COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcional, que os acionistas apresentem os documentos
de representação necessários sem a necessidade de reconhecimento de firma das assinaturas ou de cópias
autenticadas, em formato PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebi-
mento dos documentos, bem como a sua validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia refor-
ça que observará as recomendações das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que
também deverão ser observados por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes
da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 23 de abril de 2021.
Décio de Sampaio Amaral - Presidente

Rui Belusci
Sócio Administrador - CPF 072.001.708-44

Lauro Matsuo Sakuraba
CRC/SP 098679/O6 - CPF 642.583.948-15

Ativo        31.12.2020

Total do Ativo 0,00

MIPC INFORMÁTICA S.A.MIPC INFORMÁTICA S.A.MIPC INFORMÁTICA S.A.MIPC INFORMÁTICA S.A.MIPC INFORMÁTICA S.A.
CNPJ nº 07.599.181/0001-63
Demonstrações Contábeis

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020
Passivo        31.12.2020
Patrimônio Líquido
Capital Social 15.442.686,00

Prejuízos Acumulados (15.442.686,00)
Total do Passivo 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 028/2021; Objeto: Registro de 
preços para aquisição de gêneros alimentícios – carnes - Entrega das Propostas: a partir de 
23/04/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura 
das Propostas: 06/05/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - 
Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.
sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins - 
Diretor de Licitações e Compras

O armazenamento de cargas 
no Brasil demanda uma força ta-
refa que envolve diversas etapas 
de um processo longo, muitas 
vezes com fornecedores distintos 
e altamente qualificados. Com 
as particularidades de um país 
continental nas dimensões como 
o nosso, com os desafios de in-
fraestrutura e segurança, o setor 
principalmente voltado às cargas 
especiais precisou se aprimorar 
e adotar critérios rigorosos, 
adotando alta tecnologia para 
enfrentar tamanhos desafios e 
responder às novas demandas 
do mercado. 

Pensando nessa demanda, a 
Prosegur Log, empresa do Grupo 
Prosegur, referência global em 
segurança privada, criou um Ar-
mazém de Cargas Especiais em 
Cajamar, interior de São Paulo, 
com um leque de serviços espe-
cializados que incluem gestão 
de segurança, gerenciamento 
de risco, monitoramento em 
tempo real 24 horas e auditoria, 
tudo realizado com mão de obra 
própria, dentro dos padrões in-
ternacionais de segurança, além 
de seguro sob medida. 

Em seu armazém, a empresa 
dispõe de segurança especializa-
da e dedicada para operações de 
pequeno, médio e grande porte 
para os setores eletroeletrônico, 
telecom, farmacêutico, automo-
bilístico, aviação, luxo e outros. 
O ambiente também dispõe de 
câmara fria para medicamentos, 
vacinas e produtos de saúde hu-
mana e animal com necessidade 
de controle de temperatura. 

São mais de 10 mil m² com 
capacidade para 14 mil posi-
ções-paletes, 23 docas equipa-
das com plataforma elevatória, 
portaria exclusiva com eclusa, 
guaritas blindadas e elevadas 
dentro do CD, portas monito-
radas eletronicamente e cofres 
em áreas segregadas. “A união 
do que há de mais tecnológico 
em segurança, a expertise e a 
capilaridade nacional do Grupo 
têm conseguido responder às 
necessidades do setor em todo 
o processo de armazenamento e 
distribuição de cargas especiais”, 
detalha Sérgio França, diretor 
comercial e de estratégia. 

O espaço possui reconhecido 
WMS de mercado, responsável 
por controlar desde o recebimen-
to, expedição das mercadorias, 
separação, endereçamento dos 
itens, atendimento aos pedidos 
e montagem de kits, com crité-
rios rigorosos de segurança. Os 
serviços são oferecidos em dois 
regimes fiscais, armazém geral e 
filial, com o propósito de atender 
à necessidade específica de cada 
cliente. 

Todos os caminhões são equi-
pados com modernas tecnolo-
gias de segurança, que incluem 
fechadura randômica, sistema 
de videomonitoramento e uma 
variedade de sensores inteli-
gentes, que podem ser aferidos 
em tempo real pela central de 
monitoramento. A empresa atua 
nas áreas urbanas e interurbanas 
com veículos blindados e dese-
nhados conforme capacidade 
volumétrica exigida pelo cliente.

A Câmara Brasileira da 
Indústria da Cons-
trução (CBIC), por 

exemplo, afirma que - ape-
sar do desabastecimento 
e aumento nos preços de 
insumos, em virtude da 
pandemia e alta do dólar – o 
setor terá um incremento de 
5% em relação ao anterior.

“A manutenção das taxas 
de juros de financiamento, 
a alta do IGP-M – que têm 
elevado o valor dos alu-
guéis e gerado discussões a 
respeito das correções nas 
negociações – são alguns 
dos fatores analisados para 
projetarmos a manutenção 
do boom imobiliário em 
2021. Acreditamos que o 
mercado já atingiu o seu 
mais alto patamar e deverá se 
manter neste ano, também 
com opção de investimento 
seguro e menos volátil, com 
alta valorização do metro 
quadrado”, explica o CEO 
da Sort Investimentos, es-
pecializada em imóveis com 
foco em investidores Renato 
Monteiro.

A Sort Investimentos, com 
sede em Balneário Cambo-
riú, atualmente possui R$ 
1,88 bilhões em apartamen-
tos à venda, quase todos na 
cidade litorânea catarinense 

O mercado já atingiu o seu mais alto patamar e deverá se 
manter neste ano.

Mercado imobiliário 
deve seguir em crescimento
O mercado imobiliário registrou crescimento de 26% em 2020 de acordo com a Associação Brasileira 
de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). Para 2021, mesmo diante da pandemia, as projeções 
seguem otimistas

ou perto do mar, com sacada, 
living integrado e amplo. 

Em Balneário Camboriú, 
por exemplo, de acordo 
com levantamento da Sort 
Investimentos - através de 
inteligência artificial que 
mapeia imóveis anunciados 
na internet – atualmente são 
22.458 unidades de imóveis 
à venda na cidade, sendo 
15.280 apartamentos na 
região central (a mais valo-
rizada e próxima ao mar), 
com custo médio de R$ 1,4 
milhão. “Temos notado uma 
crescente valorização das 
áreas de convivência como: 
living maior, sacada aberta 
e mais área de lazer, assim 
como casas mais isoladas, 
em áreas agrestes, e com 
amplo quintal. 

Nesse sentido, Balneário 
Camboriú ainda é um destino 
que atrai muitos investi-
dores, de várias partes do 
Brasil, interessados na alta 
valorização imobiliária da ci-
dade”, analisa. Atualmente, 
o município possui pelo me-
nos 200 mil m² de área total 
à venda, sendo que a média 
de valor do metro quadrado 
é de cerca de R$ 9.847 mil. 
Fonte e outras informações: 
(www.sortinvestimentos.
com.br).

conhecida pelos seus altos 
índices de valorização, e 
outros R$ 1.980 bilhões em 
terrenos em área urbana, 
rural e industrial à venda, 
especialmente em Santa Ca-
tarina, Paraná e São Paulo. 

Para a empresa, o ano de 
2021 deve ser de manuten-
ção dos números do ano de 
2020 que, aliás, foi de cerca 
de cinco vezes maior em re-
lação à 2019. A expectativa 
da empresa é alcançar os 
mesmos R$ 300 milhões em 
imóveis vendidos em 2020. 
“O mercado imobiliário vai 
se manter aquecido em 2021 

também por conta do déficit 
de terrenos logísticos, devi-
do ao aumento das vendas 
por e-commerce, que deve 
se manter com alta procura 
pelos próximos três anos. 

Já em relação aos imóveis 
residenciais uma das ten-
dências que temos notado 
é o aumento significativo de 
pessoas resolvendo fazer um 
up-grade, ou seja, trocando 
imóveis de R$ 1 milhão por 
de opções acima de R$ 2 
milhões, por exemplo”, com-
plementa Monteiro. Uma das 
tendências para 2021 é a 
valorização de imóveis frente 
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Armazém de Cargas 
Especiais com padrões de 

segurança e tecnologia
llorenteycuenca.com/reprodução

O ambiente também dispõe de câmara fria para medicamentos, 
vacinas e produtos de saúde humana e animal.
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 23 de abril de 20216

Brenno Valerio (*)

Aprenda a melhorar sua estratégia de marketing digital em 
serviços financeiros e aprofundar seu relacionamento com 
os clientes com essas dicas dos especialistas digitais da 

Acquia e Spire Digital. 

1Escolha a tecnologia que se encaixe na sua cultura - 
As instituições de serviços financeiros podem demorar a abraçar 
a transformação digital devido a várias preocupações em torno 
da conformidade, segurança e confiança do cliente. Grandes 
organizações bancárias e empresas dependem de tecnologia 
herdada o que torna a adaptação a novos avanços extremamente 
complexa e cara. 

Além disso, as finanças são uma indústria altamente regulamen-
tada, o que significa que pode levar mais tempo para encontrar 
tecnologia que atenda a essas necessidades especializadas. In-
cluir uma tecnologia mais ágil que fosse um ajuste cultural era a 
principal prioridade para a agência digital global, Spire Digital, 
quando foram trazidas pela maior rede financeira do país para 
implementar uma nova plataforma de automação de marketing. 

Spire sabia que os consultores financeiros não tinham uma alta 
quantidade de conhecimento técnico, pois dependiam princi-
palmente de táticas tradicionais, como correio direto e eventos 
presenciais para se conectar com seus clientes. Ao selecionar 
uma plataforma, era importante que a tecnologia oferecesse uma 
interface intuitiva que não exigisse um extenso onboarding ou 
treinamento por usuários não técnicos. 

Em última análise, a Spire optou por implementar o Acquia 
Campaign Studio , uma plataforma de automação de marketing 
com uma interface flexível que tornou simples a criação de jor-
nadas personalizadas para o cliente. O recurso Campaign Builder 
no Campaign Studio permite que as equipes construam jornadas 
visuais de clientes através de um layout de arrastar e soltar que 
capacita os usuários a projetar o fluxo, frequência e tempo de 
suas campanhas. 

Ao selecionar e implementar novas tecnologias de marketing, 
é fundamental que as equipes técnicas avaliem e priorizem a 
experiência do usuário, assim os usuários de marketing e negó-
cios podem usar essas ferramentas perfeitamente para oferecer 
suporte em experiências para seus clientes. 

O futuro dos serviços financeiros é digital e focado em relacionamentos pessoais e de longo prazo, em vez de transações básicas. 
À medida que mais millennials e consumidores de geração Z começam a usar serviços financeiros todos os dias, é hora de redes 

financeiras e grandes bancos responderem rapidamente aos mais recentes desenvolvimentos técnicos e criar 
experiências personalizadas e relevantes durante toda a jornada do cliente.

Freepik

3Delicie os clientes com conteúdo personalizado e 
dinâmico - Um dos maiores erros que as marcas de serviços 
financeiros pode cometer é negociar apenas em dólares e centavos 
e ignorar o lado humano das finanças. Como política e religião, o 
dinheiro é um daqueles tópicos com os quais as pessoas sentem 
uma conexão profunda e pessoal. As pessoas trabalham duro 
para ganhar dinheiro suficiente para sustentar a si mesmas e 
seus entes queridos e a segurança financeira e o status de alguém 
influenciam todo o seu estilo de vida. 

Para construir relacionamentos significativos com clientes, as 
empresas financeiras e os bancos precisam adotar a personali-
zação, oferecendo serviços relevantes e oportunos que estejam 
alinhados com quem seus clientes são, onde eles estão interagindo 
e que problema eles precisam resolver. 

Alguns exemplos de personalização em serviços financeiros 
podem incluir um e-mail de boas-vindas e uma mensagem em sua 
página inicial para visitantes iniciantes, artigos de blog úteis, víde-
os instrutivos ou cartões enviados a clientes que demonstraram 
interesse em um determinado serviço, como obter uma hipoteca 
de casa ou comprar seguro de vida para um membro da família. 

As principais empresas financeiras também estão usando a 
personalização para aprofundar as relações entre clientes e seus 
consultores financeiros para construir confiança e credibilidade a 
longo prazo. Por exemplo, a Spire trabalhou com uma instituição 
finserv para construir e distribuir um boletim informativo perso-
nalizado que oferece aos clientes atualizações sobre quaisquer 
novas mudanças ou oportunidades importantes que eles devem 
estar cientes com suas contas. 

Ao oferecer esse fluxo de comunicação personalizado, os 
consultores são capazes de replicar a atenção e consideração 
individualizada que os clientes receberam durante as consultas 
pessoais e telefonemas. A newsletter foi um sucesso, gerando 
uma impressionante taxa de cliques de 32,8% e uma taxa de 
abertura de 58,3%. 

4Invista em uma estratégia abm - O marketing baseado 
em contas (ABM) é uma tática extremamente valiosa para ajudar 
os profissionais de marketing a identificar e se envolver com 
suas contas-alvo. Ao priorizar e segmentar contas em diferentes 
níveis com base em fatores como região geográfica, demografia 
do cliente ou tamanho geral do negócio, as organizações podem 
direcionar melhor sua atenção de marketing e vendas para se 
concentrar em atrair seus clientes alvo. 

Uma prática de ABM bem administrada colhe ROI contínuo, 
permitindo que as empresas invistam seu tempo e recursos 
nos clientes de maior valor. É por isso que marcas de serviços 
financeiros estão buscando soluções tecnológicas como o Acquia 
Campaign Studio, com recursos da ABM. 

"O Campaign Studio foi a primeira ferramenta que vimos 
desenvolvida para ABM. Trabalhamos com várias ferramentas 
de automação de marketing diferentes e o Campaign Studio 
tem coisas como pontuação de leads no nível da conta, o que é 
realmente inédito em outros softwares empresariais ", disse Ayla 
Peacock, diretora de estratégia da Spire Digital. 

Ao usar as ferramentas ABM para segmentar seus grupos de 
clientes ideais e apresentar a esses segmentos conteúdo persona-
lizado de acordo com seus interesses, os consultores de serviços 
financeiros podem estabelecer relacionamentos mais fortes que 
criam confiança e, em última análise, levam a negócios futuros 
e mais referências. 

Para obter mais informações sobre a transformação digital em 
serviços financeiros, consulte nosso blog recente sobre como uma 
rede líder de serviços financeiros capacitou seus consultores 
através da automação de marketing para ganhar dez vezes mais 
engajamento do cliente. 

(*) - É Managing Director, US and Latin America.

2Entenda as expectativas do seu cliente - Ficar na fila 
para descontar um cheque ou esperar por determinadas horas 
comerciais para transferir fundos está se tornando obsoleto. 
Desde a entrega de supermercados no mesmo dia até serviços 
de streaming sem fim, os clientes de hoje se acostumaram com 
um mundo de experiências intuitivas e convenientes.

O crescimento explosivo das startups fintech mostra a mu-
dança para uma melhor experiência de usuário em finanças. 
Aplicativos de negociação móvel e plataformas de investimento 
em IA oferecem aos clientes um "robo-advisor" bem no bolso que 
interrompeu totalmente o espaço financeiro. 

As organizações precisam ouvir o feedback dos clientes em 
tempo real e oferecer serviços que sejam os mais convenien-
tes e simples de resolver possível. Assim como a Spire fez, as 
empresas podem entender melhor como se envolver com seus 
clientes pesquisando e entrevistando seu público para informar 
uma estratégia de marketing eficaz que reflita suas preferências. 
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TrAnsforMAção DIgITAl: quATro EsTrATégIAs 
pArA sErvIços fInAncEIros, nEgócIos E confIAnçA 

jornADA Do clIEnTE



A revolução digital 
e a jornada de dados 

na agricultura
A agricultura digital 
é uma realidade no 
Brasil construída de 
forma consistente ao 
longo das últimas 
duas décadas

Essa jornada de suces-
so, com amadureci-
mento das operações 

e profissionalização das 
equipes, faz as organizações 
integrarem, com velocidade 
e eficiência, a transformação 
digital aos negócios. Atual-
mente, existe uma série de 
ferramentas digitais que pro-
cessam dados e dão suporte 
aos produtores nas decisões 
agronômicas, com benefícios 
comprovados para a produti-
vidade e redução de custos. 

Novas e mais sofisticadas 
ferramentas digitais em 
desenvolvimento impulsio-
narão contínua eficiência no 
negócio agrícola. A utilização 
de tecnologia digital tem sido 
fundamental para ajudar 
os agricultores a produzir 
de forma mais eficiente e 
sustentável. Com o advento 
da agricultura 4.0, o uso 
de tecnologias combinadas 
para a produção do setor 
torna possível aprimorar o 
gerenciamento da proprie-
dade, trazendo melhores 
resultados financeiros e uma 
produção mais consciente. 

No caso da adubação, por 
exemplo, apenas uma análise 
de solo era realizada no pas-
sado, seguida da definição e 
aplicação de uma fórmula de 
adubo padrão. Hoje, é possí-
vel executar várias análises 
em uma área e gerar uma 
aplicação personalizada de 
macro e micronutrientes. 
Outro caso refere-se ao mo-
nitoramento de doenças e 
pragas, uma das principais 
razões de perda de produ-
tividade de lavouras. Antes, 
eram feitas apenas ações 
preventivas na área total. 

Agora, já é possível identi-
ficar focos de pragas e doen-
ças, fazer pulverizações diri-
gidas com a dosagem correta 
inclusive utilizando distintas 
opções de defensivos biológi-
cos e orgânicos disponíveis. 
Em relação à performance de 
tratores e colheitadeiras, an-
teriormente era feita apenas 
a manutenção preventiva. 
Atualmente, os motores 
podem ser monitorados em 
tempo real. Algoritmos já 
indicam possíveis problemas 
que poderão ocorrer e a 
manutenção pode ser feita 
no momento certo. 

O monitoramento eficiente 
reduz a movimentação de 
tratores no campo, gerando 
benefícios como redução 
de diesel utilizado e, con-
sequentemente, menores 
custo e pegada de carbono. 
Tecnologias mais avançadas 
estão em constante desen-
volvimento e podem aprimo-
rar ainda mais a tomada de 
decisão. Atualmente, estão 
disponíveis no mercado 
recursos tecnológicos que, 
há poucos anos, eram só 
assuntos em alta. 

Ferramentas como nuvem 
e computação em nuvem são 
fatos e tendências. Muitos 
dados podem ser coletados 
em campo, desde a análise 
de solo, aplicação de adubos 
e defensivos, acompanha-
mento de doenças e pragas, 
produtividade na colheita, 
performance de tratores e 
colheitadeiras. É importan-
te considerar, também, os 
dados relativos à previsão do 
tempo, logística de transpor-
te e comercialização da safra. 

Tudo isso pode ser imedia-
tamente transmitido e arma-
zenado em nuvem. Há cada 
vez mais dados disponíveis, 
que precisam ser transfor-

mados em informações para 
serem interpretadas e anali-
sadas, sustentando a correta 
tomada de decisão no melhor 
momento. As tecnologias 
digitais não só identificam e 
destravam valor nos negócios 
existentes como criam fontes 
de valor. A valorização e a 
consequente monetização 
dos dados gerados nas opera-
ções agrícolas, por exemplo, 
são uma tendência que já se 
destaca. 

Novas formas de fidelização 
dos clientes estão sendo cria-
das através de informações 
e conhecimento acumulado 
em plataformas digitais, que 
possuem múltiplos serviços, 
inclusive financeiros. A digi-
talização também desafiará a 
posição dos atores na cadeia 
de valor agroalimentar. 

Dessa forma, abrirá espaço 
para novos participantes, tra-
zendo mudanças na dinâmica 
de competição, nos portfólios 
de ativos e produtos, na 
medida em que um novo 
ecossistema de agricultura 
conectada se estabelece, 
em que as startups do setor 
de agronegócio (agtechs) se 
destacam. Aqueles que ado-
tarem as tecnologias digitais 
estarão mais bem posiciona-
dos para responder aos desa-
fios do futuro e prosperar em 
um ambiente competitivo de 
negócios impulsionado pela 
conectividade da agricultura. 

A potencialização do uso de 
aplicativos e das análises de 
dados só será possível com 
tecnologias de conectivida-
de de ponta. A maioria das 
redes que utiliza internet 
das coisas (IoT) não con-
segue suportar um número 
maior de dispositivos, nem 
garantir a transferência de 
imagens entre os dispositivos 
necessários para monitorar o 
campo com precisão. 

A tecnologia 5G está che-
gando e promete resolver os 
problemas atuais de largura 
de banda e de densidade 
de conexão. Conectividade, 
integração de processos, 
agilidade e autonomia são o 
sonho de consumo de todo 
agricultor. À medida que 
a agricultura se digitaliza, 
novos dados são produzidos 
para serem trabalhados (an-
tes, dentro e após a porteira) 
e mais valor é gerado pelo 
negócio. 

A agropecuária no Brasil 
gerou uma renda de R$ 518 
bilhões no ano passado (o 
que representa 26,2% do 
total do agronegócio), apre-
sentando um crescimento 
de R$ 187,4 bilhões, ou seja 
56,6% em relação a 2019, de 
acordo com levantamento do 
Centro de Estudos Avança-
dos em Economia Aplicada 
(CEPEA) em conjunto com a 
Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA). 
Com esse crescimento, a 
participação da agropecuária 
no PIB do Brasil registrou o 
patamar recorde de 7% em 
2020, comparado com 4,3% 
em 2019, segundo ainda o 
estudo realizado por estas 
entidades. 

Se a agropecuária brasileira 
mantiver um crescimento 
médio histórico de produti-
vidade, da ordem de 3% ao 
ano, o valor adicional gerado 
será de R$ 15,6 bilhões ao ano, 
estimulando um efeito multi-
plicador em outros elos da ca-
deia de valor do agronegócio. 
São fatores que consolidam o 
segmento como importante 
vetor de crescimento da eco-
nomia brasileira e o país como 
líder na exportação líquida de 
alimentos. 

(*) - É sócia-líder de agronegócio 
da KPMG;

(**) - É sócio-diretor responsável pelo 
relacionamento com contas globais 

do setor de ciências da vida da KPMG 
na América do Sul. 

Giovana Araújo (*) e Kleber De Paulo (**)
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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.

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

sucesso da marca está se tor-
nando direta e proporcional, 
a pergunta que fica é: como 
expandir oportunidades de 
negócio sem ter que aumen-
tar a infraestrutura e a parte 
interna da empresa? 

A resposta está no out-
sourcing de TI. O termo tem 
como tradução e definição a 
“terceirização”, mas, neste 
caso, não estamos falando da 
contratação de um(a) profis-
sional ou empresa de presta-
ção de serviço. O outsourcing 
de TI é uma visão completa de 
entrega externa de recursos, 
serviços, ferramentas e ta-
lentos especializados. André 
Abreu, CEO da BossaBox, 
primeira empresa a operar 
por squad-as-a-service no 
Brasil, listou seis motivos 
para adotar a solução na sua 
empresa: 
 1) Redução e controle 

de custos - A razão 
principal pela qual 
empresas do mundo 
migram para o Out-
sourcing é a diferença 
que ela faz na forma 
como lida com custos 
de gestão e operação 
de ativos tecnológicos. 
Manter uma estrutura 
própria de TI envolve 
investimentos gran-
des, como em hardwa-
res e softwares, além 
de equipes maiores. 
“A troca desse modelo 
para o modo de serviço, 
elimina custos de atu-
alização e transforma 
gastos complexos em 
assinaturas simplifica-

Manter uma estrutura própria de TI envolve investimentos 
grandes, como em hardwares e softwares, além de equipes maiores.

Seis motivos para adotar o 
outsourcing de TI na sua empresa
Cada vez mais a tecnologia vem provando sua importância nos negócios. Antes, era apenas um suporte 
para a empresa, agora, se tornou um centro de soluções práticas e de oportunidades para as instituições

 5) Implementação mais 
rápida de novas tec-
nologias - Para uma 
TI interna, é difícil 
encontrar espaço para 
analisar e buscar opor-
tunidades oferecidas 
por novas tecnologias. 
Por isso, o outsourcing 
é uma forma de trazer 
essa inovação mais 
rápido para dentro da 
empresa. “Esse é o foco 
dos bons fornecedores; 
atualizar e inovar em 
suas estruturas para 
oferecer o melhor ser-
viço aos seus clientes. 
A busca deles se trans-
forma em vantagens 
para você”, destaca 
André. 

 6) Facilidade no cál-
culo do ROI - Se o 
outsourcing de TI é 
um serviço com pre-
visibilidade de custos, 
inovações mais rápi-
das e gestão mais efi-
ciente, pode ser mais 
fácil para os diretores 
de uma empresa defi-
nirem o que precisam 
de seus investimen-
tos em tecnologia e 
prever o retorno que 
terão. 

Nesse cenário apontado 
pelas vantagens do out-
sourcing, o negócio como 
um todo se torna mais in-
teligente. “O foco do setor 
será sempre no futuro, com 
estratégias e ferramentas 
para ficar um passo à fren-
te dos concorrentes em 
qualquer situação”, finaliza 
o CEO. Fonte: (www.bossa-
box.com).
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das”, explica o CEO da 
BossaBox. 

 2) Mais disponibilidade 
e segurança - Quando 
uma empresa cresce, 
ela precisa investir 
mais na equipe de TI 
para manter o sistema 
funcionando e para 
garantir a proteção 
de um volume maior 
de dados. Ou seja, o 
mais comum é que 
um negócio não tenha 
a equipe necessária e 
capacitada o suficiente 
para lidar com a de-
manda de segurança e 
gestão de informação. 
“Como a TI é o foco do 
negócio contratado, 
ele fica responsável por 
oferecer ferramentas e 
pessoas especializadas 
nesse único ponto: em 
uma infraestrutura 
com performance e 
confiabilidade”, afirma 
André. 

 3) Garantia de qualifi-
cação e suporte - A 
vantagem de fazer o 
outsourcing de um ser-
viço e contar com apoio 
externo é que os profis-
sionais que atenderão 
aos seus chamados são 

treinados e capacita-
dos especificamente 
naquele sistema. Além 
disso, os chamados são 
respondidos mais rapi-
damente e problemas 
são identificados com 
mais precisão. 

 4) Inclusão de profis-
sionais mais qualifi-
cados em processos 
de tecnologia - Outra 
vantagem é a inclusão 
imediata de profissio-
nais qualificados em 
determinados proces-
sos da TI. Isso não vem 
só da especialização 
dos profissionais, mas 
também da experiên-
cia e boas práticas no 
setor que garantem 
para as empresas. 

  “Um problema que 
você está enfrentan-
do agora pode já ter 
acontecido com outra 
TI, que contava com a 
mesma parceria que 
você. Já tendo passado 
por situações similares 
e acompanhado sua 
resolução, ela pode 
trazer insights mais rá-
pidos e assertivos para 
resolver os proble-
mas”, ressalta Abreu. 

Isis Vasques (*)

É provável que você já tenha visto alguma 
página de empresa ou influenciador nas redes 
sociais promovendo sorteios. 

Geralmente, o post pede que a pessoa 
curta e/ou siga o perfil e marque algum amigo 
também. Apesar de parecer uma estratégia 
prática, ela está fora das normas estabeleci-
das pelo Ministério da Fazenda. Concursos e 
promoções são processos que podem parecer 
simples aos olhos do consumidor, mas que 
exigem uma longa e cuidadosa preparação. 

São procedimentos que começam bem 
antes do início da ação em si, com um am-
plo planejamento, formatação da estrutura 
jurídica e operacional, e se segue por um 
tempo após o final da ação, com a etapa 
de prestação de contas. Muitas empresas 
realizam essas ações constantemente, 
tanto em mídias sociais quanto em outros 
meios, provavelmente por desconhecer a 
legislação, e, outras, de forma consciente, 

para evitar todo o processo burocrático. 
Mas, com isso, estão correndo riscos que 

vão desde multas, proibições e, o pior deles: 
prejudicar a imagem da marca. Falando 
especificamente de sorteios, devem ser 
emitidos e distribuídos elementos sorteáveis 
numerados em séries (no máximo cem mil 
números), definindo os ganhadores com base 
na combinação desses algarismos ou nos 
resultados da extração da Loteria Federal. 

Ou seja, o uso de aplicativos como Sorteie-
me, entre outros, não são válidos perante a 
legislação. A empresa que realiza distribuição 
gratuita de prêmios sem autorização ou que 
não cumpra o regulamento aprovado fica 
sujeita à cassação da autorização, e pode ser 
proibida de realizar esse tipo de distribuição 
pelo prazo de até dois anos, além de multa de 
até 100% do valor total dos prêmios. 

O participante, por outro lado, não terá 
problemas legais ao participar dessas ações. 
Entretanto, o grande ponto está na segurança 
de seus dados. Ele pode estar colocando in-

formações importantes como CPF, endereço 
e RG, sem saber quem terá acesso a elas ou 
o que será feito com seus dados. Outro fator 
é que não há garantias de que o participante 
irá receber o prêmio e qual a veracidade da 
apuração. 

Por mais que qualquer pessoa possa fazer 
o processo, é fortemente recomendado que 
haja acompanhamento de uma equipe jurídi-
ca especializada, assim como de uma agência 
de publicidade, conhecedoras das regras, já 
que todo o processo de desenvolvimento da 
comunicação e ferramentas de participação 
devem seguir as regulamentações. 

No geral, para qualquer promoção, basta 
verificar se existe um regulamento disponível 
e se há o número do certificado de autorização 
da Secretaria de Acompanhamento Fiscal, 
Energia e Loteria (SEFEL) - ele também 
deve estar visível aos leitores. 

(*) - É diretora executiva da Agência Ecco 
(www.agenciaecco.com.br).

Sorteios virtuais: empresas correm riscos de 
prejudicar reputação da marca



Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira, 23 de abril de 20218

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: GILSON NERY DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido em 
nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (17/05/1987), estado civil solteiro, profissão 
técnico de informática, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Gilberto Gonçalves dos Santos e de Juanice Vieira de Sá dos Santos. A pretendente: 
KATIA LIMA COSTA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (06/12/1991), estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Salvador de Oliveira Costa e de Maria Amaro Lima.

O pretendente: GABRIEL ALMEIDA LINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nas-
cido em São Caetano do Sul - SP, no dia (18/02/1997), estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de produção, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Claudemir Lino da Silva e de Jaqueline de Almeida. A pretendente: DANIELE ANESIA 
CALAZANS DIAS DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (28/05/2004), estado civil solteira, profissão estudante, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Daniel Dias de Almeida e de 
Genilda Calazans dos Santos.

O pretendente: FERNANDO DOS SANTOS SANTANA, de nacionalidade brasileira, nas-
cido em Santa Terezinha - BA (Registrado em Elisio Medrado - BA), no dia (11/08/1991), 
estado civil solteiro, profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Raimundo Brito de Santana e de Maria Soares dos Santos. A 
pretendente: KESIA DE SOUZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (03/03/1996), estado civil solteira, profissão do lar, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Natanael dos Santos 
e de Marenilda de Souza dos Santos.

O pretendente: BRUNO ERDMANN SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Ibirapuera - SP, no dia (02/10/1984), estado civil solteiro, profissão designer 
gráfico, residente e domiciliado em Osasco - SP, filho de João Luiz da Silva Filho e de 
Guerda Erdmann Silva. A pretendente: ANDRÉA KATIUSCIA DE MORAES, de nacio-
nalidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (22/03/1977), estado 
civil solteira, profissão analista comercial, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Josias Bomfim de Moraes e de Maria José da Silva. Obs.: Bem como 
cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: FABIO LEITE ALVES, de nacionalidade brasileira, nascido em São Pau-
lo - SP, no dia (21/03/1982), estado civil divorciado, profissão representante comercial, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luverci Leiva Alves e de 
Maria Aparecida Leite Alves. A pretendente: MARIA FERNANDA LINS, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (28/12/1978), estado civil 
divorciada, profissão securitária, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Maria Auxiliadora de Arruda Lins. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de 
Serviço desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: RAFAEL OLIVEIRA ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Santo André - SP (Registrado no Distrito Itaquera, nesta Capital), no dia (14/04/1996), 
estado civil solteiro, profissão ajudante geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Robson de Almeida e de Renata Rosario de Oliveira Almeida. A 
pretendente: FRANCINY AUGUSTO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/10/1995), estado civil solteira, profissão do lar, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Alves de Oliveira 
e de Neide de Carvalho Augusto de Oliveira.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: VANTOIL ALMEIDA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido  nesta Capital, Jabaquara, SP, no dia 09/10/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Vantoil Almeida e de Luzia Cristina 
Almeida. A pretendente: KLAUDIA LUCELIA DOS SANTOS RODRIGUES, estado 
civil solteira, profissão gerente comercial, nascida em Goiânia, GO, no dia 13/03/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Enoc Rodrigues e de 
Noemi dos Santos Rodrigues.

O pretendente: ALEXANDRE CALVETTI GONZALEZ, estado civil solteiro, profissão 
piloto de linha aérea, nascido nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 18/04/1969, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Eladio Gonzalez Martos e de Jan-
dyra Calvetti Gonzalez. A pretendente: EDINÁRIA BECKER BERTO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Grão Pará, SC, no dia 30/09/1971, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Alei Becker Berto e de Ivone Becker Berto.

O pretendente: EDUARDO SOARES CORREIA SALGUEIRO, estado civil solteiro, 
profissão médico, nascido em Maceió, AL, no dia 17/02/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Salgueiro da Silva Neto e de Maria Sônia 
Soares Correia Salgueiro. A pretendente: RAFAELLEN MILHOMEM BARROS, estado 
civil solteira, profissão médica, nascido em Gurupi, TO, no dia 01/07/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Neuton Filho Pinheiro Barros e de 
Selma Maria Milhomem Santana Barros.

Conhecida por englobar o estudo 
de áreas como matemática, pro-
gramação e estatísticas, a Ciência 

de Dados (ou Data Science, em inglês), é 
uma metodologia da chamada Indústria 
4.0 capaz de avaliar e fornecer informa-
ções valiosas para que empresas possam 
tomar as melhores decisões para os seus 
modelos de negócios. 

Por meio da Inteligência Artificial para 
análise preditiva, por exemplo, as compa-
nhias conseguem se antecipar a possíveis 
problemas e descobrir novas ferramentas 
para realizar um trabalho mais assertivo 
e personalizado. Segundo estudos da 
Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI), o uso dessas tecno-
logias pode gerar uma economia anual 
de R$ 35 bilhões com manutenção de 
equipamentos e R$ 31 bilhões em ganhos 
de eficiência. 

Com a necessidade de otimizar recursos 
como tempo e dinheiro e disponibilizar 
um serviço cada vez mais assertivo aos 
seus clientes, a FindUP , companhia de 
Field Services, é um bom exemplo de 
como a integração e a análise de dados 
pode ser um braço direito de empreen-
dedores de diversos segmentos. Para 
isso, a startup criou a Inteligência Arti-
ficial Morpheus, que trabalha a partir de 
quatro pilares: predição de abandono, 
recomendações de técnicos, propostas 
de solução e predição de atendimentos. 

“Além de saber quais são as dores dos 
nossos clientes, é preciso entender o que 
podemos fazer para ir além e oferecer algo 
diferenciado e que realmente auxilie os 
parceiros nas tomadas de decisão. E foi 
pensando nisso que nós desenvolvemos 
o Morpheus, a Inteligência Artificial da 
FindUP. Muito mais do que saber inter-
pretar os dados, temos que mostrar aos 
clientes como eles podem ajudar na prá-
tica, aproveitando ao máximo os recursos 
disponíveis e garantindo o melhor custo 
benefício para as empresas”, afirma Fábio 
Freire, CEO da startup. 

O preparo para realizar 
mudanças com engajamento 

em suas empresas

A pandemia trouxe 
um cenário de 
mudança geral para 
a sociedade e, para o 
mundo corporativo, 
não foi diferente

Diante da necessidade de 
tantas transformações 
com o atual momento, 

o papel do líder na empresa se 
tornou ainda mais estratégico. 
Ainda que com adaptações, a 
liderança em uma empresa 
tem se mostrado cada vez 
mais essencial no sentido de 
provocar as mudanças neces-
sárias para a atuação da em-
presa não apenas em projetos 
específicos, mas em relação 
ao funcionamento de todas as 
suas atividades. Essa função 
também passou a exigir novas 
capacidades e habilidades para 
conduzir os colaboradores no 
atual cenário. 

Uma pesquisa da consultoria 
Olivia com 150 executivos de 
sete países da América Latina 
apontou que para 63% deles a 
crise acelerou transformações 
dentro da empresa. Entre 
as principais competências 
necessárias apontadas para 
os líderes estão a criatividade 
(67%) e a gestão de mudanças 
(59%). Entre os principais pro-
cessos a serem desenvolvidos 
está a liderança de equipes 
virtuais (68%) e entre os de-
safios a habilidade para gestão 
virtual de equipes (58%) e a 
manutenção do engajamento 
da equipe (57%).

O fato é que a pandemia tem 
provocado uma transformação 
no mundo corporativo com 
grande agilidade e, portanto, se 
faz ainda mais necessário líde-
res que consigam lidar com o 
dinamismo das mudanças, com 
a possibilidade de integrar suas 
equipes mesmo a distância e 
ainda conduzir processos que 
ofereçam resultados para as 
empresas. Afinal, com as trans-
formações contínuas, é preciso 
estar preparado para mudar os 
rumos de ideias e projetos e 
até mesmo de planejamentos 
necessários para a empresa de 
forma organizada e ágil.

A gestão de mudanças 
apontada na pesquisa visa 
reduzir o impacto das novida-
des, diminuindo a resistência 
dos colaboradores e trazendo 
maior engajamento. Mas esse é 
um processo longo, que exige 
um trabalho em equipe e muito 
preparo por parte dos líderes. 
E isso não vale apenas para 
o presidente ou diretores de 
uma empresa, mas também 
para gerentes, coordenadores 
ou mesmo líderes em peque-
nos grupos ou em projetos 
pontuais.

Baseado em um levanta-
mento da empresa Prosci, 
trago algumas competências 
que os líderes precisam de-
senvolver e que são essenciais 
para a gestão de um projeto 
ou mesmo do dia a dia das 
equipes ou da empresa como 
um todo. A comunicação é um 

item fundamental e contínuo 
nesse processo, afinal, o cola-
borador precisa entender qual 
o objetivo de uma determinada 
mudança, quais as metas a 
serem atingidas e onde se quer 
chegar. 

É preciso que o colaborador 
compreenda a importância do 
projeto e o seu papel nesse 
processo para que haja enga-
jamento e, dessa forma, ele se 
sinta motivado a produzir com 
mais qualidade. Para isso, o 
líder deve estar preparado para 
argumentar e oferecer suporte 
a uma determinada mudança. 

Mas é importante ficar claro 
que o próprio líder precisa 
acreditar e estar engajado com 
o projeto para que o efeito seja 
o esperado entre os colabora-
dores. Com a consciência da 
importância de uma determi-
nada mudança, o líder deve 
treinar seus colaboradores, 
transmitindo seus conheci-
mentos no processo. Em um 
momento de distanciamento 
social, conversas individuais 
por ferramentas de vídeo, men-
sagens ou por telefone podem 
ser importantes ferramentas. 

O líder mais próximo da equi-
pe é aquele com melhores con-
dições de verificar o andamen-
to de um determinado projeto, 
com o acompanhamento de 
atividades e de desempenho. 
Cabe a ele também identificar 
problemas e resistências indi-
viduais ou coletivas que podem 
estar impedindo a equipe de 
alcançar os caminhos para os 
melhores resultados. Para isso, 
o diálogo é imprescindível, 
inclusive com outros líderes 
da empresa e colaboradores 
que não estejam envolvidos em 
determinado projeto.

O momento atual exige 
diversos tipos de habilidades 
para os líderes. E nem sempre 
estamos preparados ou temos 
condições para lidar com todas 
elas. Poder contar com a ajuda 
de uma equipe especializada 
em gestão de mudanças que 
não esteja internalizada na 
própria empresa pode ser 
uma saída interessante para 
o negócio. 

Afinal, o olhar de fora de 
alguns profissionais prepara-
dos com estratégias de comu-
nicação, gestão de pessoas e 
indicadores de desempenho, 
podem identificar problemas 
que não são facilmente per-
ceptíveis ou que encontram 
dificuldades de serem supe-
rados. O trabalho de gestão 
de mudanças também pode 
colaborar para potencializar 
e preparar melhor os líderes 
nesse processo. 

Por isso, estar atento às 
necessidades e demandas da 
empresa e buscar um rumo 
para solucioná-las é essencial. 
Afinal, em um período de tan-
tas transformações, quem não 
implementar mudanças contí-
nuas e não tiver capacidade de 
se adaptar aos desafios pode 
ficar para trás.

(*) - É diretora de operações da 
Gateware (https://gateware.com.br/).

Niviani Rudek (*)

Ciência de dados melhora 
a performance das empresas

“Além de saber quais são as dores dos nossos clientes, é preciso entender o que podemos fazer para ir 
além e oferecer algo diferenciado e que realmente auxilie os parceiros nas tomadas de decisão"

Além de saber quais são as dores dos nossos clientes 
é preciso entender o que podemos fazer para ir além.
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Dentre as possibilidades que a análi-
se preditiva pode trazer às empresas, 
questões como combate a fraudes, novas 
estratégias de marketing e eficiência dos 
serviços e produtos podem ser avaliadas e 
implementadas. No caso do Morpheus, por 
exemplo, a partir da avaliação de históri-
cos de abandono dos técnicos, avaliações 
de score, dia da semana, horário e até 
mesmo previsão do tempo, a ferramenta 
é capaz de ranquear e avaliar se existe ou 
não a probabilidade de um chamado ser 
cancelado pelo profissional encaminhado. 

Já para a recomendação de profissio-
nais, com o estudo dos dados, a Inteligên-
cia Artificial identifica o tipo de demanda, 
data, horário e geolocalização para indicar 
os profissionais que estão mais em linha 
com a solicitação do cliente, garantindo 
um atendimento personalizado, rápido e 
ainda mais efetivo. 

Além disso, com a análise preditiva, 
a FindUP também tem sido capaz de 
disponibilizar propostas de soluções 
para as demandas que os técnicos re-
cebem, a partir da análise do escopo do 
chamado atual e o cruzamento de dados 
e comparações com serviços similares 
realizados anteriormente. Com isso, a 
empresa fornece insumos aos técnicos 
para buscarem as alternativas que mais 
se encaixam com o chamado, o que 
tem otimizado tempo e recursos gastos 

tanto para os profissionais quanto para 
os clientes. 

Já no quarto e último pilar, o da predição 
de chamados, o Morpheus utiliza a geoloca-
lização, análises de escopo e ferramentas 
de meteorologia para antecipar possíveis 
chamados. A partir daí, a tecnologia ve-
rifica se houve um aumento no índice de 
chamados em uma determinada filial da 
empresa, quedas de energia provenientes 
de tempestades e até mesmo chamadas e 
problemas em regiões próximas. 

Depois, o cliente recebe uma mensagem 
afirmando que existe a possibilidade de 
ter que abrir um chamado e o porquê, 
e encaminha uma validação para que a 
pessoa responsável autorize ou não a ida 
do técnico ao local. Em casos específicos, 
é possível que o próprio robô entenda a 
urgência do caso e direcione um profis-
sional proativamente. 

“Pautar os serviços com base nas in-
formações coletadas e analisadas diaria-
mente tem sido o grande diferencial do 
nosso trabalho em conjunto com nossos 
clientes. Isso porque cada um deles pos-
sui um padrão de consumo e demandas 
específicas e, fornecer algo personaliza-
do e preditivo, tem auxiliado cada um 
deles a ter um modelo de trabalho mais 
econômico, sustentável e fluido”, finaliza 
Fábio. - Fonte e mais informações: (www.
findup.com.br).

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RENAN OLIVEIRA DA SILVA, profissão: agente especialista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1998, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Vanildo da Silva e de Lucilene Oliveira da Silva. A preten-
dente: STEFFANY BRUNELI MOURA DA SILVA, profissão: pedagoga, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1998, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Eduardo Moura da Silva e de Fabia Maria da Silva Pereira.

O pretendente: MIGUEL BARBOSA DA SILVA, profissão: gerente comercial, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Geraldo Fernado Pereira da Silva e de Solani Alves Barbosa da 
Silva. A pretendente: MIKAELA DA SILVA NEGROMONTE, profissão: balconista, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Paulista, SP, data-nascimento: 29/09/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Jose Bezerra Negromonte e de Alciêda Maria da Silva.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: REGINALDO MOUZINHO NUNES JUNIOR, profissão: supervisor comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Luis, MA, data-nascimento: 15/06/1988, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Mouzinho Nunes e de 
Isaura Rodrigues Nunes. A pretendente: JANE APARECIDA DE FARIAS, profissão: super-
visora comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
20/03/1977, residente e domiciliada na Mooca, São Paulo, SP, filha de Maria José de Farias.

O pretendente: EDUARDO FRANÇA DA SILVA, profissão: auxiliar de escritório, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em João Pessoa, PB, data-nascimento: 22/03/1997, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marinaldo de França Silva e 
de Rosângela Barbosa de França Silva. A pretendente: STEFANY YOSHIMI NAKAMASHI 
DANIEL, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Tatuapé, SP, data-nascimento: 08/10/1994, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Augusto Daniel Filho e de Katia Akemi Nakamashi Daniel.

O pretendente: RODRIGO BLOISE, profissão: analista, estado civil: solteiro, naturali-
dade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 02/01/1991, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco Bloise Filho e de Marta Lúcia 
Ferreira Bloise. A pretendente: GIOVANNA TCHALIAN POLINO, profissão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
12/01/1996, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José 
Antonio Polino e de Andréa Tchalian Soares Polino.

O pretendente: GUSTAVO SALES SANTOS, profissão: engenheiro de software, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 26/09/1994, 
residente e domiciliado em Atibaia, SP, filho de Djalma de Souza Santos e de Marizete Sales 
Santos. A pretendente: HELENA CAMPOS COSTA, profissão: enfermeira, estado civil: sol-
teira, naturalidade: em Gurupi, TO, data-nascimento: 27/03/1996, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Eder Costa Bezerra e de Marlene Campos Sousa.

O pretendente: THIAGO BARBOSA MORAES, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 07/08/1988, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Arnaldo José de Moraes Neto e 
de Mirian da Silva Barbosa Moraes. A pretendente: KAROLINE APARECIDA DA SILVA, 
profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Belenzinho, SP, data-nascimento: 15/01/1985, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Aparecido Antonio da Silva e de Valdelice de Oliveira Silva.

O pretendente: JAILTON BERNARDES DA SILVA, profissão: representante comercial, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 
11/09/1962, residente e domiciliado em Itaquera, São Paulo, SP, filho de Aurelino José 
da Silva e de Julinda Bernardes da Silva. A pretendente: ROSANA DEMETRIO DA SILVA 
MENDES, profissão: professora, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, Belen-
zinho, SP, data-nascimento: 01/12/1978, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de José Demetrio da Silva e de Rosa Helena Barbosa da Silva.
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