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O turismo mundial foi e continua sendo um dos setores mais 
impactados pela pandemia do Coronavírus. Por isso, são cada vez 
mais necessárias iniciativas para fomentar de uma forma inova-
dora o turismo e a economia de diferentes regiões do Brasil em 
preparação para a retomada do pós-pandemia. Pensando nisto, o 
BID com apoio da OMT e do Ministério do Turismo brasileiro, em 
parceria com as autoridades de turismo de outros quatro países 
da região - Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai - criaram um 
programa de aceleração focado em impulsionar um dos principais 
pontos turísticos latino-americanos: o "Caminho Dos Jesuítas".  

Programa de aceleração do turismo no 
Caminho dos Jesuítas na América do Sul

O mundo é agora muito diferente de como era há um ano. Como 
o resto do seu negócio, seu site deve refletir essa nova realidade. A 
COVID-19 trouxe incerteza econômica generalizada, bloqueios globais 
e novas prioridades de consumo que impactaram na forma como as 
pessoas se comunicam, compram e trabalham. Com a maioria das 
interações entre pessoas e marcas acontecendo online, os crono-
gramas digitais avançaram e as empresas tiveram que intensificar 
a forma como estavam criando experiências com os clientes.  

O que um CMO deve considerar ao relançar 
o site de sua marca

A Movelaria da RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável) do 
Uatumã, localizada no Estado do Amazonas, nos municípios de São 
Sebastião Uatumã e Itapiranga, realiza, junto à designer e gestora de 
projetos, Maria Eduarda Carneiro da Cunha, e do IDESAM - Instituto de 
Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia - o desenvolvi-
mento de uma linha de produtos utilitários de madeira manejada.  

Projeto une designers em iniciativa que gera 
novos horizontes para os povos da floresta

Foto de Ron Lach no Pexels

Negócios em Pauta

Homenagem aos profissionais de saúde
Os profissionais de saúde da Itália foram homenageados com o lan-

çamento de um selo postal para agradecer pelos serviços prestados 
durante a pandemia do novo Coronavírus. O selo foi revelado em uma 
cerimônia que contou com as presenças de Giancarlo Giorgetti, ministro 
do Desenvolvimento Econômico, e de Maria Bianca Farina, presidente 
da Poste Italiane. "Este selo testemunha a dramática fase histórica que 
vivemos, mas também tudo o que se tem feito na luta contra a Covid. 
A emissão deste selo postal é mais um reconhecimento pelo que vocês 
fizeram e continuarão fazendo nesta batalha contra o vírus", afirmou 
Giorgetti. Na cerimônia, os líderes de mais de 30 associações italianas, 
que representam por volta de 1,5 milhão de profissionais de saúde, 
pediram para que as instituições prossigam com a vacinação e que a 
população continue cumprindo as medidas anti-Covid. "Os profissionais 
de saúde não recuaram e, desde o início de 2020, salvaram centenas de 
milhares de vidas e sempre estiveram perto de todos, mesmo daqueles 
que não sobreviveram. Pouco mais de um ano após o início de tudo 
isso, os profissionais ainda estão comprometidos na linha de frente", 
declararam (ANSA).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: Ansa/reprodução

News@TI

Novas tecnologias digitais de monitoramento 
de energia será tema de webinar

@O webinar Transformação Digital e Indústria 4.0, organizado pela Home-
Carbon Energy Solutions contará com debate sobre otimizar processos 

e racionalizar custos, além de exposição de casos pelo SENAI/SP e a Cecil S.A 
Laminação de Metais, que juntos vão explorar um incremento de possibilidades 
tecnológicas para o setor industrial, independente do porte da empresa. O 
evento acontece dia 05, às 10h, e é direcionado a empresários e executivos 
do setor industrial, prestadores de serviços do setor industrial, entidades 
setoriais, além de pesquisadores e acadêmicos da área. As inscrições são 
gratuitas e podem ser realizadas pelo link  https://attendee.gotowebinar.
com/register/5326005052776320272.  O Webinar Transformação Digital 
e Indústria será o primeiro de uma série de eventos online promovidos 
pela HomeCarbon Energy Solutions. Mais informações pelo Instagram @
energiadascoisas.  Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Em momentos de crise, a união 
faz a força e as parcerias são 
fundamentais para manter as 
atividades em funcionamento.

A pandemia trouxe um cenário desolador 
para pequenas e médias empresas. De 

acordo com o Relatório Global sobre a Si-
tuação das Pequenas Empresas, desenvol-
vido pelo Facebook, o fechamento dessas 
empresas aumentou significativamente no 
início de 2021, sendo que 24% declararam 
fechamento em fevereiro deste ano contra 
os 16% da média global de outubro de 2020. 

É a maior taxa de encerramento de ativi-
dades desde maio do ano passado, quando 
foram registrados 29% de fechamento. 
Em São Paulo, o projeto Comércio Brasil 
desenvolvido entre o Sebrae e a Fundação 
Instituto de Administração (FIA) busca a 
conexão e facilitar o relacionamento entre 
micro e pequenas empresas e compra-
dores (atacado, varejo e representantes 
comerciais) desde 2016 como forma de 
identificar oportunidades de negócios e, 
consequentemente, manter a abertura e 
o crescimento de empresas. 

A novidade dessa parceria é a possibi-
lidade de conexão entre empresas forne-
cedoras e compradoras e o apoio mútuo 
por meio de permutas. No início do ano, 
a XporY.com se tornou a plataforma de 
permutas oficial do Sebrae e será usada 
como ferramenta disponível para o projeto 
Comércio Brasil, que está em atividade 
desde 2020 em São Paulo. 

O objetivo é fornecer às empresas que 
participam do projeto uma alternativa de 
negócios que não envolva dinheiro, já que 
muitas empresas passam por dificuldades 
em movimentar seus estoques e sofrem 
com a ociosidade dos serviços, deixando 
os fluxos de caixa parados.

De acordo com o sócio-fundador da 
XporY.com, Rafael Barbosa, as permutas 
multilaterais são alternativas importantes 
para que empresas atingidas pela crise pro-

Permutas são usadas para alavancar vendas
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TuRISMO RuRAL é uMA 
TENDêNCIA E SE TORNA 

ALTERNATIvA DE RENDA 
PARA AgRICuLTORES
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vocada pela pandemia possam continuar 
movimentando seus negócios. 

“Dessa forma, o empresário, profissional 
liberal ou autônomo, além de movimentar seus 
negócios e acabar com a ociosidade, adquire 
produtos ou serviços que podem ser usados 
na manutenção ou compra de matérias-primas 
para manter as atividades da empresa, sem o 
uso de dinheiro”, explica Barbosa.

Inicialmente, a opção por fazer negócios 
por meio de permutas será sugerida aos par-
ticipantes do projeto por meio dos agentes 
de mercado, profissionais especializados 
em identificar oportunidades de negócios 
e que realizam a intermediação entre as 
empresas fornecedoras e os compradores. 

Essas empresas terão a oportunidade 
de cadastrar suas ofertas gratuitamente 
na plataforma de permutas, ganhar maior 
alcance de divulgação para novos possíveis 
compradores e realizar transações com 
outras empresas interessadas em seus 
produtos ou serviços.

“Após essa etapa, a oferta estará dispo-
nível para que qualquer interessado entre 
os mais de 10 mil membros cadastrados na 
empresa possam adquirir. Após fechar a 
venda, o ofertante recebe créditos em moe-
das digitais, que serão usados para adquirir 
qualquer produto ou serviço que esteja 
disponível para negócio”, explica Barbosa.

De acordo com o coordenador de pro-
cessos da FIA, Gustavo Buoro, as permutas 
multilaterais são alternativas para que as 
empresas também possam criar novas 
redes de relacionamento. “A fundação 
se torna uma entidade facilitadora nessa 
relação, apresentando as oportunidades 
que a ferramenta oferecida pela XporY.
com pode proporcionar no âmbito do 
projeto”, destaca.

O coordenador ainda destaca que o 
projeto é realizado em ciclos de seis 
meses e busca contemplar 2.140 em-
presas por ciclo. Na primeira etapa, o 
projeto contrata pessoas que atuarão 
como agentes de mercados e seleciona 
as empresas fornecedoras. Nos cinco 
meses restantes, são feitas quatro 
reuniões individuais e uma geral men-
salmente com o objetivo de estreitar 
os relacionamentos entre as empresas 
fornecedoras e compradores. 

Cada agente de mercado é treinado 
para atuar na plataforma de permutas e 
fica responsável pelo atendimento de até 
20 fornecedores. “O objetivo é que essas 
empresas tenham condições de atender às 
demandas das empresas compradoras e, 
assim, consigam alavancar suas vendas por 
meio do projeto e também usando o apoio 
e a estrutura do Sebrae. A expectativa é 
que esse projeto se fortaleça e, com isso, 
tenha condições de manter as atividades 
e o crescimento”, conclui Buoro.

Apelo por doações de vacinas
Ao participar de uma coletiva de 

imprensa com o diretor-geral da OMS, 
Tedros Adhanom, o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, pediu que países com 
doses excedentes de vacinas anti-Covid 
as doem para o Brasil "o quanto antes". O 
governo federal já assegurou a compra de 
562,9 milhões de doses de vacinas anti-
-Covid. No entanto, 62,6% estão previstas 
para chegar apenas no segundo semestre, 
e 43,5%, somente de setembro em diante 
- se não houver novos atrasos devido à 
falta de insumos. Enquanto isso, o país 
ultrapassou a barreira de 400 mil mortes.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/turismo-rural-e-uma-tendencia-e-se-torna-alternativa-de-renda-para-agricultores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-01-a-03-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-01-a-03-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-01-a-03-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/projeto-une-designers-em-iniciativa-que-gera-novos-horizontes-para-os-povos-da-floresta/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/hubs-impulsionam-programa-de-aceleracao-do-turismo-no-caminho-dos-jesuitas-na-america-do-sul/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-um-cmo-deve-considerar-ao-relancar-o-site-de-sua-marca/
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OpiniãO
Convertendo uma 

economia extrativista 
numa bioeconomia 
do conhecimento

A Amazônia 
representa a maior 
fronteira global de 
recursos naturais 
tropicais, destacando-
se pela vasta extensão 
territorial, florestas, 
rios, riqueza de 
biodiversidade e de 
recursos minerais. 

Além de ser um capi-
tal natural de valor 
econômico inesti-

mável, esse bioma tem 
papel importante na regu-
lação do regime de chuvas 
em outras regiões do Brasil 
e nas mudanças climáticas 
globais. Por isso é manda-
tório sua preservação. 

Por outro lado, a Ama-
zonia tem uma população 
estimada em 28,1 milhões 
de pessoas, que em sua 
maioria vive em situações 
precárias de segurança ali-
mentar, saúde, educação 
e moradia, conferindo à 
região, índices de desen-
volvimentos muito baixos 
em relação ao restante do 
Brasil.  

Em se tratando de de-
senvolvimento, o grande 
potencial econômico da 
região contrasta com a 
pobreza generalizada lá 
existente. Amazonia é 
então um grande parado-
xo e um enorme desafio, 
sem dúvida o maior que o 
Brasil terá de enfrentar no 
século XXI. 

Encontrar maneiras ra-
zoáveis de reduzir a pobre-
za, enquanto preserva a flo-
resta e sua biodiversidade 
é uma necessidade urgente 
e alicerçados nos princí-
pios da sustentabilidade, 
temos que transformar os 
abundantes recursos natu-
rais em bens econômicos 
com geração de valores 
compartilhados. 

O Projeto Biomas bus-
ca converter a economia 
extrativista lá instalada, 
em uma economia do co-
nhecimento da vanguarda 
tecnológica e de gestão 
avançada, que seja capaz 
de atrair investimentos 
inovadores e sustentáveis 
para a região.  

O ponto de partida de 
todas as iniciativas do 
projeto, é a preservação 
da floresta, transformando 
esse legado da natureza 
em desenvolvimento sus-
tentável, que seja instru-
mento de inclusão social 
e de geração de emprego 
renda para os 28,1 milhões 
de amazônidas. O foco dos 
projetos  deve também 
promover a recuperação 
dos 30 milhões de hectares 
de pastagens degradadas e  
desenvolvimento econômi-
co regenerativo e de baixo 
carbono. 

Apesar de conter a maior 
biodiversidade e um terço 
da vegetação tropical do 
planeta, contando com 

centenas espécies nativas 
já “domesticadas” e em 
uso (245 espécies vegetais 
para cosméticos e fárma-
cos e 469 cultivadas em 
sistemas agroflorestais), 
os produtos amazônicos 
“compatíveis com a flores-
ta” respondem por menos 
de 0,2% das vendas inter-
nacionais desses produtos, 
um mercado global esti-
mado em US$ 200 bilhões 
anuais. 

Os produtos da bioeco-
nomia da Amazonia tem um 
enorme mercado potencial 
ainda inexplorado. Para 
melhorar essa atividade 
econômica e ampliar esse 
mercado, os produtores 
precisam ter acesso ao 
conhecimento sobre seus 
produtos e técnicas ade-
quadas de produção e 
manuseio, inteligência de 
mercado e arranjos pre-
-competitivos. 

Os produtos florestais 
não madeireiros e os ati-
vos biológicos da biodi-
versidade da Amazonia, 
representam a plataforma 
de alavancagem de uma 
Bioeconomia Tropical Sus-
tentável que oferece: a) 
um enorme potencial de 
verticalização da biodiver-
sidade; b) um portifólio 
diverso de produtos natu-
rais saudáveis, bioinsumos 
e serviços ambientais; e 
c) oportunidades de ino-
vações em áreas que vão 
da produção de energia a 
fármacos; de fitoterápicos 
a cosméticos.

Considerando a vocação e 
aptidão técnica dos ecossis-
temas da Amazônia, como 
sistemas agroflorestais e 
agroecológicos de produ-
ção resilientes e sustentá-
veis que mantém a floresta 
em pé, essa região pode 
se transformar no maior 
celeiro global de produ-
tos orgânicos, envolvendo 
desde frutas, especiarias, 
castanhas e hortaliças, 
além de peixes e méis.

A bioeconomia do conhe-
cimento ocorrerá através 
de uma revolução cultural 
e industrial baseada em 
novos conhecimentos e 
tecnologias disruptivas 
com foco nos ativos bio-
lógicos da floresta e no 
manejo vocacionado dos 
ecossistemas. 

Isso permitirá o uso sus-
tentável dos recursos da 
Amazônia para: ajudar a 
mitigar a miséria e reduzir 
a desigualdade social na 
região; operar na linha de 
frente do combate ao aque-
cimento global; responder 
à demanda por alimentos 
mais saudáveis; servir de 
espelho para ações em 
outras regiões tropicais 
do planeta, ancorando  as 
ações sempre na visão e 
nos resultados da Ciência.

 
(*) - É Conselheiro do Fórum do 
Futuro e  Professor Emérito da 

Universidade Federal de Lavras.

José Owaldo Siqueira (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Banco digital next e FalleN juntos em 
parceria 

@O next anuncia nova parceria no universo dos games e, mais uma 
vez, se conecta a grandes nomes deste cenário: Gabriel “FalleN”, 

jogador profissional de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) e 
fenômeno nas redes sociais, agora é embaixador do banco digital. 
Com a parceria, ele vai gerar conteúdo sobre as diferentes novidades 
do next no território dos games. FalleN acumula mais de 1 milhão 
de fãs na Twitch, no YouTube e no Twitter, além de mais de 965 mil 
seguidores no Instagram. Ele mantém ainda a FalleN Store, loja virtual 
com produtos licenciados e voltados ao universo dos jogos eletrônicos, 
e o next garante aos seus clientes descontos exclusivos de até 30% 
em produtos do site. “Nomes como FalleN e Nobru são referências no 
cenário, engajam uma legião de fãs e possuem trajetórias de conquista 
que se conectam com a marca. Essas parcerias, além de serem uma 
forma de incentivarmos a comunidade, permitem entregarmos bene-
fícios tangíveis para nossos clientes”, comenta o head de Marketing 
do next, Paulo Aguiar. 

Adistec é eleita Top Distribuidor LATAM 
pela Tenable

@A Adistec Brasil, distribuidora de valor agregado com foco em 
infraestrutura para Data Centers e Segurança da Informação, 

foi eleita pela Tenable como Top Distribuidor na América Latina 
em 2020. O anúncio foi feito durante a primeira edição do Tenable 
Assure Global Partner Awards, prêmio que busca reconhecer os 
parceiros de maior destaque no desempenho ao oferecer soluções 
da fabricante aos seus clientes. De acordo com Emerson Lima, 
Security Sales manager da Adistec Brasil, essa conquista é mais 
uma maneira de reforçar o trabalho da companhia como uma dis-
tribuidora de valor agregado. “Nosso objetivo sempre foi oferecer 
o melhor aos nossos canais a partir da oferta de soluções robustas, 
capacitação de alto nível e suporte durante todo o processo de pré e 
pós-vendas. Somos parceiros da Tenable há cerca de dois anos e essa 
conquista é a prova de que nossos esforços constantes continuam 
trazendo ótimos resultados e que estamos prontos para enfrentar 
os desafios que nos aguardam em 2021”, comemora o executivo 
(www.adistec.com).

Para inovar rápido, simplifique 
e integre soluções já existentes
Quando começamos a desenhar uma área de parcerias no GetNinjas, lá em meados de 2017, não imaginávamos 
o que seria enfrentado no ano de 2020 e como ele exigiria ainda mais a busca por soluções inovadoras por parte 
das empresas, além de abrir portas para novos formatos.

Sandya Coelho (*)

E, como sempre dizemos aos nos-
sos parceiros, num processo de 
digitalização de uma empresa é 

geralmente mais estratégico integrar 
soluções que já funcionam com eficiên-
cia, do que recorrer ao desenvolvimento 
de uma solução complexa do zero. 
Dessa forma, é possível ganhar tempo 
e poupar muito investimento.

De fato, o ano de 2020 foi marcado 
pelo processo acelerado da digitali-
zação dos mais variados mercados, 
impulsionados por um novo modo de 
consumo. Com a rapidez em que se 
deu esse processo, empresas de todos 
os tipos e segmentos precisaram se 
adaptar rapidamente. E esta neces-
sidade urgente trouxe também novas 
perspectivas e possibilidades para 
desenhar parcerias de negócios com 
outras empresas para somar forças e 
agregar  valor para os dois lados. 

E quando falo de gerar valor para 
ambos na balança desse formato de 
negociação, não é simplesmente em 
termos financeiros, mas principalmente 
em valor agregado ao negócio. Ao quan-
to essa integração tecnológica supre as 
necessidades dos parceiros, de forma 
a trazer benefícios aos usuários que 
utilizam a solução nas duas pontas.

No nosso caso, por exemplo, um mo-
delo de integração que facilita muito a 
usabilidade dos usuários é o formato no 
qual garantimos ao parceiro oferecer 
a contratação de serviços dentro de 
seus próprios aplicativos e sites, além 
de pontos físicos, como lojas e estabe-
lecimentos comerciais. Isso permite a 
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s Diante dessas necessidades, muitas 
das empresas que nos procuram hoje 
para um modelo de integração e uso da 
nossa solução, encontram um cenário 
ideal para terceirizar o que já ofere-
cemos e aproveitam para focar nos 
desafios dos seus próprios negócios. 
Como é o caso da Rappi, Cielo Pay, 
Saint-Gobain, GPA e outras empresas 
que fazem parte do nosso portfólio de 
parcerias.

Mesmo sendo um ano atípico, 2020 
foi um período que impulsionou um 
maior número de empresas tradicio-
nais a nos procurar para utilizar as 
nossas soluções tecnológicas como 
forma de promover inovação e levar 
novidades para seus ambientes di-
gitais ou físicos. E simplificação foi 
a maior necessidade que pudemos 
oferecer para essas negociações, a 
fim de que os parceiros pudessem 
integrar e disponibilizar as soluções 
para seus usuários de forma rápida 
e eficiente.

Para 2021, o cenário continua 
aquecido para negociações desse 
tipo e deve despertar ainda mais o 
interesse e necessidade de empresas 
para encontrar soluções tecnológicas 
eficientes e que ofereçam facilidade 
na integração. 

(*) É diretora de novos negócios no GetNinjas, onde 
lidera iniciativas de divulgação da marca para o 

mercado, além de novos negócios junto a grandes 
varejistas e indústrias nos mercados brasileiro e 
latino americano. Anteriormente, trabalhou como 

gerente de marketing para a DynAdmic na América 
Latina e como gerente de comunicação e relações 

públicas pela Hill+Knownton Strategies para 
multinacionais da tecnologia e mercado digital, 

como Yahoo, Lenovo, SanDisk, CA Tecnologies, 
Informatica Corporation e outras. É graduada em 

Comunicação Social/Jornalismo e possui MBA com 
foco em Marketing Digital pela FGV.

eles participarem de mais uma etapa 
da jornada daqueles usuários. 

Considere o tamanho do trabalho ope-
racional e estratégico para o desenvol-
vimento tecnológico e de produto que 
uma empresa de um setor tradicional 
teria para criar uma solução eficiente 
para os usuários conseguirem encontrar 
e contratar profissionais bem qualifica-
dos e avaliados. Essa é a solução pronta 
que já oferecemos no nosso produto. 

Com essa mesma lógica, adaptamos 
o formato para os mais variados tipos 
de solução, das mais simples às mais 
robustas, sejam prontas ou pré-prontas, 
que auxiliam tanto empresas tradicio-
nais quanto às que já são tecnológicas, 
a focar o time interno nos principais 
objetivos do negócio e trazer soluções 
externas que agregam com maior 
eficiên cia à experiência dos usuários. 

Com o objetivo de oferecer capacita-
ção profissional e impulsionar a geração 
de emprego em tecnologia, a Microsoft 
une-se ao Programa Minha Chance, da 
Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência e Tecnologia do Estado 
de São Paulo em parceria com o Centro 
Paula Souza (CPS). A iniciativa ofere-
ce 1,2 mil vagas gratuitas em trilhas 
de ensino Fundamentos do Microsoft 
Computação em Nuvem (AZ-900) e 
Fundamentos de Inteligência Artificial 
(AI-900). As inscrições estão abertas 
e podem ser feitas até 7 de maio pelo 
endereço bit.ly/MicrosoftMinhaChan-
ceENTER.

O programa destinará mil vagas para 
estudantes de Escolas Técnicas (Etecs) 
e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) 
estaduais e dezentas para jovens da 
comunidade em geral. A seleção será 
feita por meio de uma prova online, em 
que os candidatos poderão optar pelos 
dias 8 ou 9 de maio.

CPS e Microsoft abrem inscrições para 1,2 mil 
vagas gratuitas em cursos de tecnologia

secretária de Desenvolvimento Econô-
mico, Patrícia Ellen; da vice-diretora-
-superintendente do Centro Paula 
Souza, Emilena Lorenzon Bianco; da 
vice-presidente para Setor Público, 
Educação e Saúde na Microsoft Brasil, 
Alessandra Karine; do vice-presidente de 
Soluções na Microsoft Brasil e ex-aluno 
do CPS, Christiano Faig e do executivo 
de contas para Educação na Microsoft 
Brasil, Fernando Cruz.

As aulas serão orientadas por especia-
listas de mercado e professores do CPS, 
certificados pela Microsoft. A capacitação 
ocorrerá em formato virtual, por meio da 
plataforma de aprendizagem Microsoft 
Learn, customizada para o CPS, com um 
roteiro de conteúdos das tecnologias de 
computação em nuvem e inteligência 
artificial.

As trilhas de aprendizado estão progra-
madas para o período entre 15 de maio e 
19 de junho. A carga horária é de 36 horas 
de conteúdo técnico e mais quatro horas 
de conceitos relacionados ao desenvolvi-
mento de habilidades socioemocionais e 
comportamentais. Ao final da capacita-
ção, os dezentos melhores participantes 
receberão, gratuitamente, vouchers para 
exames de certificações da Microsoft em 
AZ-900 e AI-900.

Parceria estratégica
O anúncio foi feito durante uma live 

na quinta-feira (29) com a presença da 

Sandya Coelho

Inscrições devem ser feitas até 7 de maio 
e candidato pode optar pelo exame de 

seleção no dia 8 ou 9.
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D - Tampas Plásticas
O Tampinha Legal, maior programa socioambiental de caráter educati-
vo em economia circular da indústria de transformação do plástico da 
América Latina, tem obtido resultados históricos. Ultrapassou a marca 
de 344 milhões de tampas plásticas que foram revertidas em mais de 
R$ 1,2 milhão em recursos destinados integralmente para as 309 enti-
dades assistenciais participantes. O montante recolhido é o resultado 
de mais de 620 toneladas do material, que retornaram para a indústria 
como matéria-prima secundária oportunizando a produção de novos 
artefatos como baldes, bacias, escovas, vasos de flores, para-choques 
automotivos, bancos de praça, entre outros. Participam do programa 
entidades assistenciais do terceiro setor devidamente regularizadas como 
Apaes, Ligas Femininas, escolas, ONG’s, asilos, associações, hospitais, 
etc. Saiba mais em (www.tampinhalegal.com.br).

E - Novos Investidores   
Para ajudar as pessoas que planejam iniciar no mercado financeiro e aqueles 
que querem investir mais e melhor, a WFlow lança o “Formação de investi-
dores”. O curso é 100% online e objetiva disponibilizar conteúdos relevantes 
e as melhores ferramentas para que aqueles que estão iniciando no mercado 
financeiro invistam com segurança e obtenham mais retorno e menos risco. 
Entre os temas: renda fixa, investimentos na bolsa de valores, fundos de 
investimentos, fundos imobiliários, gerenciamento de carteira, gestão pa-
trimonial, previdência e seguros. O curso tem a chancela da Xpeed School, 
escola online de Educação Financeira, Investimentos e Empreendedorismo 
da XP Inc. Acesse: (https://lp.xpeed.com.br/formacao-investidores-wflow). 

F - Criação de Abelhas
Já pensou em criar abelhas sem ferrão no quintal? Isso está cada vez mais 
comum entre os brasileiros, afinal, temos mais de 300 espécies nativas. 
Uma nova edição do curso criação de abelhas sem ferrão, agora com 
foco para quem mora nas cidades, está sendo lançada pela Embrapa. A 
iniciativa é realizada em parceria com a Associação Brasileira de Estudo 
das Abelhas  e a Loja das Abelhas. O curso Meliponicultura Urbana é uma 
derivação da edição anterior, mas com foco direcionado para questões 
de quem quer criar abelhas na cidade. É uma edição dividida em oito 
módulos, com palestras curtas e objetivas. Inscrições e mais informações 
no link: (https://www.embrapa.br/e-campo/meliponicultura-urbana)

G - Tecnologia Social 
As instituições interessadas têm até o dia 28 de maio para se cadastrar 
para o Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 2021. Os 

A - Materiais Didáticos
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de autores 
regionais para a produção de material educacional de Português 
e Matemática para professores e alunos da rede pública paulista. 
Professores do ensino estadual e municipal, com experiência no 1º 
e 2º ano, têm até o próximo 21 de maio para confirmar o interesse. 
No total, são 16 vagas para formação da equipe. Serão produzidos 
livros para o 1º e 2º ano, para professores e alunos, alinhado às pre-
missas do Currículo em Ação. Ou seja, competências e habilidades 
essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional 
dos estudantes, considerando a formação integral na perspectiva 
do desenvolvimento humano. Mais informações e inscrição: (https://
bityli.com/PCPeL). 

B - Mercado Corporativo
Duas líderes globais acabam de anunciar um acordo que beneficiará todo 
o mercado consumidor de tecnologia no Brasil. De um lado a ASUS, uma 
empresa apaixonada por tecnologia e impulsionada pela inovação, que 
sonha, se atreve e se esforça para criar e oferecer um bom ambiente digital 
para todos. De outro a Ingram Micro, que há mais de 40 anos suporta 
as necessidades da cadeia de distribuição de produtos e serviços de TI, 
assegurando a conquista dos objetivos de negócios de seus parceiros e 
clientes dentro das melhores práticas de mercado. Agora parceiras, a 
Ingram Micro distribuirá as linhas de notebooks e smartphones da ASUS, 
abrindo frentes para a marca no mercado corporativo. Mais informações: 
(www.ingrammicro.com.br).

C - Aceleração para Retailtechs 
Estão abertas as inscrições para o Retail Scale, programa de acele-
ração voltado para as empresas inovadoras do varejo, lançado pelo 
Distrito, maior plataforma de inovação aberta do país, em parceria 
com a comunidade de empreendedores Darwin Startups. O processo 
seletivo conta com quatro etapas, sendo a última uma imersão com 
cerca de 15 startups entre os meses de junho e julho. Após essa fase, 
serão selecionadas cinco startups que farão parte da aceleração, 
recebendo ainda um aporte. O objetivo é ajudar a desenvolver mais 
rapidamente negócios que estão em fase inicial e têm o potencial 
de moldar o futuro do varejo. O programa acontece em um bom mo-
mento para as retailtechs no país. Em pouco mais de três meses, as 
startups dedicadas a encontrar soluções inovadoras para o varejo já 
receberam mais de US$ 680 milhões em 19 aportes. Inscrições podem 
ser feitas pelo site: (www.retailscale.com.br). 

resultados de cada etapa – certificadas e finalistas – serão divulgados no 
portal de notícias da Fundação BB e na Plataforma Transforma. Podem 
participar entidades sem fins lucrativos, como instituições de ensino e 
de pesquisa, fundações, cooperativas, organizações da sociedade civil 
e órgãos governamentais de direito público ou privado. O prêmio tem 
as seguintes categorias: Cidades Sustentáveis, Educação para o Futuro, 
Inovação Digital, Meio Ambiente e Renda e Especial 20 anos, destinada 
ao reconhecimento de Tecnologias Sociais. Inscrições e outras informa-
ções: (www.transforma.fbb.org.br).

H - Administração Pública 
Cem milhões de usuários já estão cadastrados no Portal gov.br, que, 
com login e senha únicos, dá acesso a mais de 2,8 mil serviços da 
Administração Pública totalmente online, sem a necessidade de ir pre-
sencialmente a unidades governamentais. Além de várias informações 
e notícias sobre o Governo Federal. Em agosto de 2019, no chamado 
dia D da transformação digital no Brasil, o Portal gov.br foi lançado. O 
objetivo era, e ainda é, proporcionar uma experiência bem-sucedida 
aos usuários dos serviços; viabilizar maior integração entre as entidades 
governamentais, diminuindo a necessidade de deslocamentos e compa-
recimentos presenciais aos órgãos públicos; e garantir mais eficiência 
na prestação de serviços ao cidadão.

I - Pratos Prontos 
A categoria de pratos prontos será um dos focos da Sadia ao longo 
deste ano. Em 2020, a BRF, uma das maiores empresas de alimentos 
do mundo e detentora da marca Sadia, registrou crescimento de 31% 
em relação a 2019 em pratos prontos, tendo seu maior pico no último 
bimestre do ano passado. A mudança nos hábitos dos consumidores, 
motivados pelo movimento Fique em Casa, foi um dos principais 
fatores desse aumento. Aqueles que estavam acostumados a comer 
fora e tinham pouca experiência na cozinha, por exemplo, se viram 
passando mais tempo dentro de suas residências e sentiram cada 
vez mais a necessidade de refeições rápidas e práticas. O grande 
destaque de crescimento no segmento foi o lançamento da linha 
Mac´n Cheese Sadia que, rapidamente, ganhou importância nas 
vendas totais de pratos. 

J - Alta Performance
Com o intuito de formar profissionais de alta performance, a Sciensa, 
empresa pioneira em transformação digital, abre vagas de trabalho 
em São Paulo para contratação de 200 colaboradores. As oportu-
nidades são para as mais variadas áreas, como trainee, arquitetura 
de soluções, engenharia de dados, recrutador de tecnologia, entre 
outras. Para fazer parte do time, é preciso ter ideias, pontos de vista 
variados e “pensar fora da caixa”, pois esses pontos contribuem para 
a formação de uma equipe engajada, gerando resultados positivos. A 
Sciensa entende que todo profissional é capaz de contribuir para a 
equipe, por isso, raça, cor, religião, gênero, nacionalidade, deficiência, 
orientação sexual, descendência ou idade não são impeditivos para 
fazer parte da empresa. Para conferir as vagas disponíveis, acesse 
(http://time.sciensa.com). 

É possível trabalhar 
para viver e não viver 

para trabalhar? 

Carreira e vida 
familiar são, quase 
sempre, um embate 
para brasileiros

Com jornadas de traba-
lho longas e que, mui-
tas vezes, envolvem 

mais de uma ocupação, cui-
dar da casa e da família são 
planos que ficam somente 
para as poucas horas vagas 
do dia. No Brasil, trabalhar 
somente meio período e me-
lhorar a  qualidade de vida 
são ideais que parecem não 
combinar com a realidade. 

Mas outras culturas e 
países mostram que isso é 
possível Na Holanda, por 
exemplo, muitos profissio-
nais buscam viver dessa 
maneira. O país é reconhe-
cido pela ONU como um dos 
dez lugares mais felizes do 
mundo.

Dados do Gabinete de Es-
tatísticas da União Europeia 
mostram que a Holanda tem 
uma das maiores taxas de 
pessoas trabalhando meio 
período. 

Números de 2017 revela-
ram que quase metade da 
população está empregada 
dessa maneira, trabalhando 
cerca de 30,3 horas sema-
nais, sendo que a média da 
União Europeia é de 19,7% 
dos europeus atuando dessa 
forma, com uma jornada 
média de 37,7 horas por 
semana. E se as realidades 
de Brasil e Holanda são tão 
diferentes nesse ponto, 
como é a rotina dos imigran-
tes que optaram por levar a 
vida em terras brasileiras? 

Para quem veio ao Brasil, 
a rotina foi diferente do 
que vemos na Europa. Para 
começar a vida do zero foi 

necessário trabalhar em jor-
nadas intermináveis. Além 
disso, em muitos casos, 
os holandeses que vieram 
para a América buscaram 
trabalhar no seu próprio 
negócio, principalmente 
com agricultura e pecuária, 
o que fez com que a carga de 
trabalho e de compromisso 
fossem ainda maiores para 
garantir renda e sucesso. 

Outro fator que deve ser 
levado em conta quando 
comparamos culturas e 
suas formas de exercer 
atividades é como são feitos 
os compromissos pessoais, 
como a própria limpeza da 
casa. No Brasil, a tercei-
rização é comum, muitos 
lares contam com diaristas 
ou empregadas domésticas, 
que auxiliam nas tarefas e 
também no cuidado com as 
crianças, muitas vezes. 

Na Holanda, por outro 
lado, esse não é um hábito 
comum e, por isso, as res-
ponsabilidades domésticas 
ficam exclusivamente com 
a família, que acaba re-
servando momentos para 
isso. Além disso, a cultura 
holandesa preza pelos ritu-
ais que unem os familiares, 
por isso, estar presente na 
criação dos filhos, no dia 
a dia dos pais e avós e na 
rotina da casa é um pilar 
fundamental, que não pode 
ficar de lado. 

Na Holanda, o normal é 
trabalhar para viver. No 
Brasil, vemos que o modo é 
viver para trabalhar. E nada 
melhor que as trocas entre 
as culturas para mostrar que 
outras formas de construir 
a rotina são possíveis!

(*) - É conselheira da Associação 
Cultural Brasil Holanda.

Tineke Voorsluys (*)

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

Embora haja estabilidade na taxa de ocupação, já é possível 
notar uma pressão maior com 14,4 milhões de pessoas 

procurando trabalho.

O resultado representa 
alta de 2,9%, ou de 
mais 400 mil pessoas 

desocupadas em relação 
ao trimestre anterior, de 
setembro a novembro de 
2020, quando a desocupação 
foi calculada em 14 milhões 
de pessoas.

Mesmo assim, segundo o 
IBGE, a taxa de desocupação 
ficou estável em 14,4% em 
relação ao trimestre anterior 
(14,1%), mas apresentou 
alta de 2,7 pontos percentu-
ais na comparação com igual 
trimestre do ano passado, 
quando foi estimada em 
11,6%. Segundo a analista da 
pesquisa, Adriana Beringuy, 
embora haja a estabilidade 
na taxa de ocupação, já é 
possível notar uma pressão 
maior com 14,4 milhões de 
pessoas procurando traba-
lho. 

A pesquisadora destacou 
que não houve, nesse tri-

Confiança da 
indústria cresceu 
em 18 setores

As expectativas da indústria 
para os próximos seis meses 
melhoraram em 18 dos 30 seto-
res em abril, segundo a Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI). De acordo com o Índice 
de Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI) divulgado 
pela entidade, “celulose e pa-
pel, couros, bebidas, móveis e 
obras de infraestrutura, que 
estavam sem confiança em 
março, ultrapassaram a linha 
divisória dos 50 pontos neste 
mês, indicando que voltaram 
a ficar confiantes”.

O ICEI varia de zero a 100 
pontos, sendo 50 pontos a linha 
de corte, separando otimismo 
de pessimismo, por parte dos 
empresários. O levantamento 
aponta que os setores com 
as maiores altas de confiança 
em abril foram bebidas (+7,8 
pontos); celulose e papel (+5,2 
pontos); e couro e artefatos 
(+4,2 pontos). Já os que apre-
sentaram as maiores quedas 
de confiança foram biocom-
bustíveis (-7,9 pontos); outros 
equipamentos de transporte 
(-2,9 pontos); e manutenção e 
reparação (-2,6 pontos) (ABr).

Movimentação no Aeroporto de Lisboa.

A União Europeia come-
çará a testar a partir de 
10 de maio o sistema de 
“passaporte sanitário” para 
pessoas vacinadas contra o 
novo Coronavírus, que já se 
curaram da Covid-19 ou que 
apresentarem teste nega-
tivo. A previsão é de que o 
sistema esteja pronto em 1º 
de junho, de modo a permitir 
a retomada do turismo na 
alta temporada de verão no 
Hemisfério Norte, mas os 
testes devem começar já em 
maio em 15 países do bloco, 
incluindo a Itália.

As regras do certificado, 
no entanto, ainda serão tema 
de negociações até o fim de 
junho, quando os líderes 
dos Estados-membros se 
reunirão no Conselho Euro-
peu para aprovar a medida. 
Segundo fontes da Comissão 
Europeia, poder Executivo 
da UE, até lá a infraestrutura 
técnica já estará em pleno 
funcionamento. O certifica-
do funcionará por meio de 
um código QR protegido por 
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IBGE estima que desempregados 
no Brasil são 14,4 milhões

O número de desempregados no Brasil foi estimado em 14,4 milhões no trimestre encerrado em fevereiro, o 
maior contingente desde 2012, início da série histórica da pesquisa divulgada na sexta-feira (30), pelo IBGE

no trimestre encerrado em 
fevereiro – é decorrente 
da informalidade, com o 
aumento dos trabalhadores 
por conta própria. Apenas a 
categoria de trabalhadores 
por conta própria, que tota-
liza 23,7 milhões de pessoas, 
apresentou crescimento 
(3,1%) na comparação com 
o trimestre anterior (setem-
bro a novembro de 2020), 
significando a adição de 
716 mil pessoas neste con-
tingente. 

As demais categorias apre-
sentaram estabilidade em 
relação ao trimestre anterior. 
Os trabalhadores do setor pri-
vado com carteira de trabalho 
assinada foram calculados 
em 29,7 milhões de pessoas. 
Os empregadores e trabalha-
dores do setor privado sem 
carteira assinada somam 9,8 
milhões de pessoas. E os em-
pregadores são 3,9 milhões 
de pessoas (ABr).

mestre, geração significativa 
de postos de trabalho, o 
que também foi observado 
na estabilidade de todas 
as atividades econômicas, 
muitas ainda retendo tra-
balhadores, mas outras já 
apontando um processo de 
dispensa como o comércio, 
a indústria e alojamentos e 
alimentação. “O trimestre 

volta a repetir a preponde-
rância do trabalho informal, 
reforçando a importância 
do trabalhador por conta 
própria para a manutenção 
da ocupação”, disse Adriana, 
em nota.

De acordo com o IBGE, a 
estabilidade do contingente 
de pessoas ocupadas - apro-
ximadamente 85,9 milhões 

UE vai testar ‘passaporte 
sanitário’ para vacinados

EP
A

dupla chave criptográfica. Sua 
leitura será feita exclusiva-
mente pelas autoridades sani-
tárias dos Estados-membros.

Países de fora do bloco 
também poderão participar 
do sistema, desde que o usem 
para controlar entradas em 
seu território - essa possibili-
dade é voltada sobretudo às 
nações do Espaço Schengen, 
mas que não fazem parte da 
UE, como a Suíça. O Parla-
mento Europeu aprovou uma 

proposta que restringe o pas-
saporte sanitário às fórmulas 
já autorizadas pela Agência 
Europeia de Medicamentos: 
Pfizer/Biontech, Moderna, 
AstraZeneca e Janssen.

De acordo com a proposta 
do Legislativo da UE, caberia a 
cada Estado-membro decidir 
se aceita ou não vacinas ainda 
não autorizadas pela EMA, 
porém aprovadas para uso 
emergencial pela Organização 
Mundial da Saúde (ANSA).



Como a pandemia mudou a 
relação com nossas casas?

A imagem que 
costumávamos ter sobre 
nossos lares, como um 
espaço de conforto para 
descanso e recolhimento, 
hoje possui um papel 
e importância muito 
maior

Com a pandemia e o 
isolamento social, a 
relação com nossas 

casas mudou drasticamente, 
se tornando, ao mesmo tem-
po, um lugar para descanso, 
lazer e trabalho. Tudo junto 
e misturado. Muito além de 
ressignificar cada espaço de 
nossas casas, passamos a 
valorizar imensamente nosso 
espaço – contudo, não há 
como dizer que essa mudança 
foi fácil para todos. 

Afinal, com grande parte da 
população em home-office, 
fomos obrigados a olhar para 
as mesmas paredes, móveis e 
objetos 24 horas por dia e, até 
mesmo, conviver o tempo todo 
com as outras pessoas que mo-
ram no mesmo lugar – hábitos 
que poucos costumavam ter e 
foram difíceis de se acostumar.

Como forma de aprender a 
lidar com essas mudanças, a 
solução encontrada por mui-
tos foi a aposta em reformas 
que reinventassem e adaptas-
sem as casas, de forma que 
criasse espaços destinados 
para cada momento. Somen-
te entre abril à novembro de 
2020, foram realizadas 2,8 
milhões solicitações de servi-
ços, segundo o GetNinjas. Um 
aumento de 75% em compa-
ração com o mesmo período 
do ano passado.

Dentre essa massiva quanti-
dade de reformas, a principal 
delas foi a criação de espaços 
destinados exclusivamente ao 
trabalho, que oferecessem o 
mínimo de privacidade e con-
forto. Sem isso, é impossível 
ter uma boa concentração ou 
manter a mesma performan-
ce no desempenho de suas 
tarefas. Além dela, muitas 
pessoas também investiram 
em adaptações que tornassem 

seus lares mais aconchegantes 
para relaxar após horas senta-
dos na frente do computador.

Uma boa reforma não exige 
grandes despesas – seja por 
um sofá novo, uma cadeira 
de escritório mais confortá-
vel ou objetos de decoração 
agradáveis. O que irá definir 
essas despesas será o cuidado 
em escolher as lojas que ofe-
reçam os melhores preços e 
que, principalmente, tenham 
uma presença digital.

Por meio das plataformas 
online, é possível ter em mãos 
todas as informações neces-
sárias para essa decisão: co-
nhecer todos os produtos que 
oferece, suas classificações, 
descrições e, ainda, taxas e 
prazos de entrega. Empresas 
que se preocupam em forne-
cer informações completas 
a seus clientes e se dispõe 
a sanar quaisquer dúvidas, 
são de longe a melhor opção 
– principalmente durante a 
pandemia.

Caso não haja dinheiro 
para realizar uma reforma 
e adequar os cômodos, crie 
linhas de divisões imaginárias 
no ambiente. Não use esse 
argumento como justificativa 
para trabalhar sentado no 
sofá e com a televisão ligada. 
Existem diversas formas de 
criar seus espaços de trabalho, 
descanso e lazer. Só é preciso 
abusar da criatividade.

A relação das pessoas com 
suas casas nunca mais será a 
mesma, mesmo após esse pe-
ríodo de isolamento social. O 
home-office é uma tendência 
que irá prevalecer em diver-
sas empresas, mesmo que 
adaptadas para um modelo 
de trabalho misto. 

Por isso, teremos que conti-
nuar prezando pela adaptação 
de nossos lares, de forma que 
tenhamos um espaço apro-
priado para trabalhar e, em 
conjunto, um canto de refúgio 
onde possamos descansar e 
curtir nossas famílias.

(*) - Formado em administração pelo 
Mackenzie, é fundador das empresas 
ProAtiva, ASAS VR, startup que leva 

realidade virtual para as empresas. 
É CEO da Prospecta Obras 

(www.prospectaobras.com.br).

Wanderson Leite (*)
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O profissional de RH passou por transformações e passou a 
exercer um papel ainda mais importante na organização.

Marcos Machuca (*)
 
Sem dúvidas, a pandemia gerou grandes impactos para todos 

os segmentos do mercado e para todos os setores das empresas, 
incluindo o RH, que sofreu com o crescimento das demandas 
e teve a necessidade de se reinventar para propor soluções 
rápidas e melhorar o fluxo de trabalho. Em muitos casos, os 
modelos híbridos ou completamente remotos foram adotados 
e implantados às pressas. 

Mesmo com tantas incertezas perante a esse cenário, acredito 
que esses novos formatos vieram para ficar, já que se prova-
ram muito eficientes e produtivos, trazendo vantagens tanto 
para as empresas quanto para os colaboradores. Dentro desse 
processo, a digitalização do RH foi mais que necessária, já que 
com a tecnologia é possível otimizar processos e resolver fluxos 
de gestão e aprovação por meio de qualquer dispositivo com 
acesso à internet, como o celular. 

Aplicativos e plataformas online possibilitaram a integração 
de dados de diversas redes e a conexão dos gestores com os 
times, sem a necessidade de ter todos trabalhando no mesmo 
ambiente. Impulsionadas pelas HRTechs, as transformações 
voltadas a este setor já estavam crescendo de forma gradativa 
no mercado brasileiro, no entanto, a pandemia acelerou, em 
pelo menos uma década, o processo de adoção de ferramentas 
com essas tecnologias. 

Além da implantação de novas ferramentas para auxiliar no 
cotidiano do departamento pessoal, o profissional de Recursos 
Humanos também passou por transformações e passou a exer-
cer um papel ainda mais importante dentro das organizações. 
Ele precisou se aproximar do negócio e entender de perto as 
operações para poder cuidar de todas as situações adversas 
que a pandemia trouxe, passando a ter uma forte atuação no 
apoio sócio-psicológico dos colaboradores e na adequação com 
novas escalas e dinâmicas de trabalho. 

Se por um lado, avançamos bastante nos quesitos relacionados 
à tecnologia para otimização de processos no departamento 
pessoal, por outro lado, ainda há um longo caminho a ser per-
corrido em questões relacionadas aos modelos de gestão de 
pessoas, no sentido de transmitir cultura organizacional e skills 

Marcelo Dantas (*)
 

Na China, por exemplo, 
as vendas online já 
representam 52,1% 

do varejo como um todo e 
especialistas da ABcomm 
acreditam que nós também 
chegaremos a este mesmo 
estágio dentro de pouco 
tempo. 

Além do isolamento so-
cial e do home office, há 
outras boas razões para o 
crescimento sustentável 
do comércio online: os in-
vestimentos em ações das 
empresas de e-commerce, a 
alta do dólar, o cross border 
interno e até mesmo a reces-
são em si, já que as vendas 
pela internet saem mais em 
conta para o consumidor. 
Sem falar em novas tecno-
logias que surgem todos os 
dias, com novos apps, novas 
plataformas e novos siste-
mas de pagamentos, como 
o PIX, por exemplo. 

Há quem esteja colhendo 
os frutos deste bom momen-
to com vendas diretas; há 
também quem aposte suas 
fichas nos marketplaces, 
porque buscam otimização 
de recursos e acesso a no-
vos clientes. Mas os desa-
fios existem para qualquer 
modelo e, no segundo caso, 
os comércios virtuais cor-
rem contra o relógio para 
acompanhar o roadmap de 
atualizações frenéticas dos 
shoppings virtuais. A corri-

Inovar para acompanhar 
os marketplaces

Se no ano passado a mensagem principal era de que o e-commerce havia se tornado uma forma de 
sobrevivência para o comércio físico que, de portas fechadas, sucumbia ao Coronavírus, em 2021 as 
vendas no meio digital tornaram-se uma cultura instalada em ritmo crescente

possível para um pequeno ou 
médio negócio implementar 
centenas de funcionalidades 
novas, mas é possível es-
tudar o que pode ser mais 
vantajoso e... começar. 

Até por que a tecnologia 
para atender os marketpla-
ces não é a única preocu-
pação dos varejistas online, 
principalmente para aqueles 
que possuem um modelo 
de negócios misto (vendas 
diretas e marketplaces). 
Não podemos abrir mão de 
ferramentas importantes 
que auxiliam em outros 
aspectos, como navegação, 
criação de conteúdo dinâ-
mico, inteligência artificial 
e recomendação preditiva 
que ajudam na conversão, 
sistemas de MultiCD, entre 
outros. 

Lembremos que inovar 
é fundamental, mas nem 
sempre há budget para fazer 
tudo o que é necessário. Por 
isso, as inovações precisam 
ser planejadas de acordo 
com a realidade de cada ne-
gócio, suas estratégias e suas 
possibilidades. A melhor for-
ma de acompanhar o ritmo 
intenso dos marketplaces é 
avaliar suas movimentações 
e compreender o que trará 
mais resultados. Planejar é 
a alma do e-commerce. 

(*) - É CEO da Estrela10, um dos 
maiores sites de vendas do Brasil; 

a empresa está entre os cinco 
maiores vendedores dos principais 

marketplaces no Brasil.

da por tecnologia já é uma 
rotina para nós, lojistas, há 
muito tempo. 

Marketplaces como Merca-
do Livre e Amazon possuem 
APIs extremamente avança-
dos, além da extensa docu-
mentação necessária para 
que as integrações sejam 
realizadas. Suas estruturas 
são robustas e permitem 
que a cada sprint, novas 
melhorias sejam lançadas. 
Um exemplo disso, foi o 
anúncio da B2W em relação 
à mudança da comunicação 
do atendimento ao cliente 
para cada um de seus sel-
lers - até então o SAC ficava 
exclusivamente no portal do 
próprio marketplace. 

Enquanto os marketpla-
ces precisam atender as 
necessidades do novo con-
sumidor 4.0 e correm para 
isso, as lojas têm de estar 

preparadas para acompa-
nhar as evoluções tecno-
lógicas estrategicamente 
pensadas por estes gigantes 
do varejo digital, sempre 
atentos ao movimento 
do mercado. A principal 
pergunta dos comércios 
eletrônicos sobre todo este 
contexto é: por qual mu-
dança devo começar? Qual 
marketplace devo priorizar, 
já que cada um possui um 
ecossistema completamen-
te diferente? E o que pode 
trazer mais retorno para o 
meu negócio? 

Se fôssemos preparar uma 
lista de tudo aquilo que 
poderia ser integrado - de 
melhoria de fluxos aos pro-
cessos de troca de informa-
ção - precisaríamos elencar 
qual destas melhorias seria 
capaz de incrementar as ven-
das e em qual prazo. Não é 

As inovações precisam ser planejadas de acordo com a realidade 
de cada negócio, suas estratégias e suas possibilidades.

fu
tu

ra
in

ov
a.

co
m

/re
pr

od
uç

ão

Depois da pandemia, Recursos 
Humanos nunca mais será o mesmo

de liderança, de fomentar motivação na equipe e de liderar de 
forma remota. 

Esses são os grandes desafios do RH neste momento e acre-
dito que o primeiro passo a ser dado para superá-los é procurar 
pessoas que melhor se encaixam nas atividades propostas, que 
façam aquilo que gostam e tenham satisfação pessoal no traba-
lho. Todas as novas ferramentas digitais e processos que foram 
incluídos nas rotinas do RH vieram para ficar e transformaram 
todo o setor. 

As boas práticas de avaliação de pessoas evoluíram muito 
durante a pandemia e continuarão a ser importantes após este 
período. Mas também é importante encontrar um equilíbrio 
entre tecnologia e humanização. Portanto, as ações de sociali-
zação também devem ser introduzidas, assim que possível, para 
resgatar o senso de unidade e de foco nas estratégias de cada 
time e de cada empresa. 

Por isso, acredito que a digitalização do RH sempre será um 
elo entre a tecnologia e profissionais qualificados que fazem o 
que amam. 

(*) - É CEO e fundador da FolhaCerta, plataforma que otimiza o trabalho no 
departamento pessoal e mitiga riscos legais (www.folhacerta.com).

economiasc.com/reprodução

Um dos profissionais que mais se destacou 
durante a pandemia no mercado de turismo 
foi, sem dúvidas, o agente de viagens. Em 
meio ao caos instaurado no ano passado 
pelas fronteiras fechadas, os agentes tive-
ram um papel fundamental nos processos 
de remarcação de viagens e repatriação. 

Os viajantes, por sua vez, reconheceram 
todo esse esforço e passaram a valorizar 
novamente esse profissional, que vinha 
sofrendo, antes da pandemia, pelo aumento 
das compras de viagens online. Para Márcia 
Ximenes, diretora de expansão da Flyworld 
Brasil Franquias, este é o momento do 
agente fortalecer novamente o seu rela-
cionamento com o viajante. 

“Desde o início da pandemia, os agentes 
de viagens estão sendo muito requisitados. 

Além de toda a assistência oferecida para 
os clientes que precisaram remarcar suas 
viagens, há uma procura significativa de 
pessoas que não compraram deles, mas que 
precisam de suporte para resolver problemas. 
E percebemos que a segurança que os nossos 
profissionais têm passado para todos que 
precisam de assistência tem sido reconhecida 
pelos consumidores”, pontua a executiva. 

Esse reconhecimento por parte dos via-
jantes aliado às tendências do mercado de 
turismo, que apontam para uma valorização 
ainda maior das experiências personali-
zadas, tem gerado boas perspectivas de 
crescimento para os agentes. “Por tudo que 
temos observado e estudado, acreditamos 
que a retomada do turismo será muito 
positiva para o agente de viagens.  

Temos orientado muito os nossos fran-
queados sobre a importância de se atuali-
zar, estudar o mercado e se preparar para 
receber essa demanda que está chegando 
e principalmente fidelizar esse cliente. As 
oportunidades já estão ai e devem crescer. 
Profissionais capacitados certamente terão 
sucesso”, finaliza Márcia

Existem muitas vantagens em contratar 
um agente de viagens, mas a segurança, as-
sistência e a personalização dos serviços de 
acordo com a necessidade e perfil de cada 
viajante, são os pontos decisivos para que o 
consumidor escolha comprar suas viagens 
de um agente. E são esses diferenciais que 
prometem fazer com que esse profissional 
se destaque também no pós-pandemia. 
Fonte: (www.flyworld.com.br).

A vez do Agente de Viagens

Eduarda Espindola (*)
 
Em nossa história recente, 

vimos uma série de incidentes 
relacionados ao vazamento de 
dados, bem como seu uso para 
fins, no mínimo, questionáveis. 

Hoje em dia, graças aos 
avanços tecnológicos que nos 
possibilitaram uma capaci-
dade de processamento sem 
precedentes, somos capazes 
de coletar, processar e analisar 
dados numa velocidade impres-
sionante. Citando o Tio Ben 
(Homem Aranha, Stan Lee) 
“Com grandes poderes, vem 
grandes responsabilidades”, os 
casos que ganharam as man-
chetes mundiais, são exemplos 
negativos do uso desse poder, 
que acabam definindo e gene-
ralizando todo o resto. 

O fato é que, sem dúvida, 
essas notícias naturalmente 
nos deixam desconfortáveis e 
receosos,  e ainda contribuem 
para a  desinformação da socie-
dade sobre essa ciência. Sendo 
assim, é necessário separar o 
dado do que é feito com ele. No 
auge da tecnologia e ciência de 
dados, é hora de refletir mais 
sobre o assunto e adquirir um 
novo olhar sobre as narrativas 
que nos contam, não é mesmo? 
O dado por si só não é bom ou 
mau. 

A diferença está no que faze-
mos com ele e como o apresen-
tamos. Esses grandes escânda-
los, e os inevitáveis paralelos 
traçados em livros como 1984, 
e outros conteúdos produzidos 
nos últimos tempos, reduzem a 
ciência de dados a fatos isolados 
e pontos negativos que só tem 
piorado esse clima de “estou 
sendo constantemente obser-
vado e analisado”. Esse tipo de 

redução de informação também 
contribui para a resistência da 
compreensão e interesse sobre 
data science, e a possibilidade 
de extrair ao máximo suas 
vantagens. 

Para ilustrar minha reflexão, 
vamos pensar nos dados que são 
coletados sobre todas as nossas 
transações nos nossos cartões 
de crédito. Inicialmente, pode 
parecer assustador esse volume 
de dados que é coletado sobre 
todos nós, porém, já pensaram 
que é justamente o proces-
samento desses dados que 
permite que seu banco o alerte 
ou bloqueie preventivamente 
seu cartão de crédito quando 
as compras feitas começam a 
fugir do padrão?

O mesmo exemplo serve para 
as empresas e organizações: o 
dado funciona como a grande 
salvação em incontáveis situa-
ções de alerta, direcionamento 
e clareza diante de fatos que 
não poderiam ser identificados 
sem o uso de dados. O segredo 
mais uma vez está na educação. 
Assim, fica minha provocação, 
de trocar o título de vilão e 
aprender sobre uma ciência 
que pode somar muito valor 
quando aplicada. 

Não vamos simplesmente 
temer e rejeitar o pobre dado, 
mas sim, entender qual é o 
intuito e situação em que ele é 
coletado e como será usado. Ao 
concordarmos e assegurarmos 
o uso pretendido, ele pode ser 
uma fonte de benefícios extra-
ordinários.

(*) - É Líder de Data Science da 
Fhinck, startup que ajuda empresas a 

terem maior desempenho operacional, 
produtividade e qualidade de vida dos 
colaboradores, a partir da geração de 

dados inteligentes. 

A importância dos dados 
e por que não podem ser 

tratados como vilões
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Conexão BR Agente Autônomo  de Investimento Ltda.
CNPJ: 08.342.780/0001-60 - 7º RTDPJ: 26.124

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Os Srs. Sócios da Conexão BR Agente Autônomo de Investimento Ltda. , em atendimento aos 
artigos 1.071, 1073, I e 1.152 do Código Civil, ficam convocados pelo sócio-administrador, a se 
reunirem em AGOE, a ser realizada em 07 de maio de 2021, às 9:00 horas, em 1ª convocação, 
a realizar-se virtualmente, nos termos do Artigo 1.080-A do Código Civil, através da Plataforma 
Zoom, (Link:https://zoom.us/j/6598785952?pwd=S3FVOC9LQzBNZnhhWEZmMks4dU43dz09), a 
fim de deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia: (a) Examinar, discutir e votar as contas 
dos administradores e as demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) Examinar, discutir e votar as destinações do lucro 
resultante do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (c) Aprovar as distribuições 
de lucros e resultados aos Sócios referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; (d) Aprovar o Valuation da Sociedade para o exercício de 2021. São Paulo/SP, 29 de abril 
de 2021. Erich Beletti - Administrador da Conexão BR Agente Autônomo de Investimento Ltda.

LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.TDA.TDA.TDA.TDA.
CNPJ/MF 62.011.788/0001-99
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)
Ativo Nota      2020      2019
Circulante  143.066  155.404
Caixa e equivalentes de caixa 3 539 611
Contas a receber 4 95.160 110.401
Estoques 5 3.284 2.726
Impostos a recuperar 6 15.369 15.909
Adiantamentos 7 27.389 24.414
Cauções e Depósitos Judiciais Curto Prazo 1.087 -
Outros créditos consórcios Curto Prazo - 1.068
Despesas antecipadas 238 275
Ativo Não Circulante  296.437  262.433
Realizável a Longo Prazo  164.218  125.488
Contas a receber Longo Prazo 4 91.965 91.965
Outros créditos consórcios Longo Prazo 3.823 -
Contas correntes consórcios 8 35.495 1.982
Cauções e Depósitos Judiciais 5.477 10.698
Outros créditos 6.615 -
Impostos diferidos 17 6.769 6.769
Propriedade para investimento 14.074 14.074
Imobilizado 9  132.219  136.945
Total do Ativo 439.503 417.837

Demonstração do Resultado do Exercício e Resultado Abrangente para
os Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Passivo Nota      2020      2019
Circulante  115.733    74.151
Empréstimos financiamentos 10 2.161 2.703
Fornecedores e contas a pagar 11 18.417 20.193
Obrigações trabalhistas e encargos 12 21.609 17.871
Impostos e contribuições a recolher 13 36.998 30.266
Contas correntes consórcios (Passivo) 8 36.548 3.118
Passivo Não Circulante    91.061  104.748
Exigível a Longo Prazo
Partes relacionadas - 296
Empréstimos financiamentos Longo Prazo 10 950 2.258
Impostos e contribuições a recolher Longo Prazo 13 83.796 101.991
Outras obrigações 14 3.285 -
Provisões - Consórcios 3.030 203
Patrimônio Líquido  232.709  238.938
Capital social 15 120.000 120.000
Reserva para aumento de capital 13.477 13.477
Reservas de lucros 8.925 7.457
Ajuste da avaliação patrimonial 139.767 139.767
Prejuízos acumulados   (49.460)   (41.763)
Total do Passivo 439.503 417.837

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)

Receitas Operacionais Nota      2020      2019
Receita líquida de serviços e mercadorias 16 336.725 318.472
(-) Custos dos serviços prestados 17 (331.597) (301.775)
Lucro bruto 5.128 16.697
Despesas Operacionais
Despesas administrativas (3.276) (775)
Despesas tributárias (999) (932)
Receitas financeiras 1.619 1.979
Despesas financeiras 18 (9.292) (14.657)
Outras receitas (despesas)     1.259       (123)

(10.689) (14.508)
Lucro (Prejuízo) Líquido antes dos impostos (5.561) 2.189
Provisão para IRPL e CSLL correntes (604) -
Provisão para IRPL e CSLL diferido 19         (64)       (720)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (6.229) 1.469
Prejuízo líquido por cota de capital (0,05) 0,01
Demonstração do Resultado Abrangente
Outros resultados abrangentes - -
Registros e efeitos relacionados
  aos resultados abrangentes            -            -
Total do resultado abrangente do exercício (6.229) 1.469

Capital Ajuste Avaliação Reserva para Reserva Prejuízos
   Social         Patrimonial Aumento Capital de Lucros Acumulados       Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018  120.000              139.767               13.477       7.457        (43.231)  237.470
Lucro do exercício            -                        -                       -       1.469                 -     1.469
Saldos em 31 de dezembro de 2019 120.000 139.767 13.477 8.926 (43.231) 238.939
Resultado do exercício            -                        -                       -              -          (6.229)    (6.229)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 120.000 139.767 13.477 8.926 (49.460) 232.710

Fluxos de caixa das atividades operacionais      2020      2019
Prejuízo antes dos impostos (5.561) 2.189
Ajustes para conciliar o resultado às
  disponibilidades geradas pelas atividades:
Depreciação e amortização 8.535 10.793
Valor residual de baixa do ativo imobilizado 209 (462)
Constituição de provisão 6.112 15
IRPJ e CSLL diferidos         (64)       (720)
Prejuízo antes dos impostos ajustado 9.231 11.815
(Aumento) ou redução das contas do ativo:
Contas a receber 15.241 6.710
Estoques (558) (1.102)
Impostos a recuperar 540 1.401
Adiantamentos (2.975) (4.080)
Despesas antecipadas 37 21
Outros créditos consórcios (2.755) (770)
Cauções e depósitos judiciais 4.134 (6.034)
Outros créditos (6.615) -
Aumento ou (redução) das contas do passivo:
Fornecedores e contas a pagar (1.776) (1.074)
Obrigações trabalhistas e encargos 3.738 (3.909)
Impostos e contribuições a recolher   (11.463)     1.842

Caixa proveniente nas atividades operações     6.779     4.820
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado     (4.622)     (3.538)

Caixa aplicado nas atividades de investimento     (4.622)     (3.538)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aquisição/pagamentos de empréstimos líquido (1.850) (2.619)
Contas correntes consórcios (83) 1.936
Empréstimos de parte relacionada       (296)       (504)

Caixa aplicado nas atividades de financiamento     (2.229)     (1.187)
Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa         (72)          95
No início do exercício 611 516
No final do exercício        539        611

Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa (72) 95

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019.
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especificamente indicado).

1. Contexto operacional: A Litucera Limpeza e Engenharia Ltda., estabele-
cida à Rua Eduardo Ferragut, nº 55 - Bairro Pinheirinho - Vinhedo - SP, funda-
da em 23/11/1989, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo -
JUCESP sob o NIRE 35209008163, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
62.011.788/0001-99, tem por objeto social: o estudo, projeto, direção, fisca-
lização, manutenção e execução de coleta e transporte de resíduos sólidos,
em suas várias formas e tipos e correlatos; a limpeza, asseio, conservação,
manutenção de imóveis, vias, logradouros e correlatos; a limpeza, asseio,
conservação, manutenção, serviços de processamento de roupas, serviços
de nutrição e dietética de hospitais e demais serviços de saúde; a operação
de usinas de reciclagem e compostagem e serviços afins; a operação e
manutenção de sistemas de destinação final de lixo e demais serviços cor-
respondentes; a aplicação de produtos saneantes domissanitários e afins;
serviços de saneamento básico urbano e rural, prevenção e recuperação do
meio ambiente e afim; o planejamento, consultoria e assessoria técnica
ambiental, sanitária, civil e demais serviços correlatos; serviços de constru-
ção civil, em suas diversas modalidades; a locação, conserto de carrocerias
especiais, bem como de seus componentes, acessórios e equipamentos
correspondentes; a compra, venda e administração de imóveis próprios e
serviços afins; a dedetização e desratização; e execução de serviços públi-
cos por concessão, permissão, empreitada ou outra forma de contratação.
2. Apresentação das demonstrações e principais práticas contábeis:
2.1. Base de apresentação: As demonstrações financeiras da Sociedade
findas em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as normas
introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC). Todas as informações apresentadas em
Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo possível, exceto quan-
do indicado de outra forma. As demonstrações financeiras do exercício findo
em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pela diretoria da Sociedade em
23 de abril de 2021. 2.2. Apuração do resultado: O resultado das operações
(receitas, custos e despesas) são apurados de acordo com o princípio da
competência de exercícios. As receitas de prestação de serviço são reco-
nhecidas no resultado quando seu valor pode ser mensurado de forma
confiável. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa
da sua realização. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Representadas por
valores de liquidez imediata e com vencimento original de até 90 dias, apre-
sentadas ao custo de aquisição, mais rendimentos incorridos até as datas
dos balanços, e ajustadas, quando aplicável, ao seu equivalente valor de
mercado, se inferior ao saldo contábil. 2.4. Contas a receber: As contas a
receber de clientes são registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal
dos títulos representativos desses créditos. 2.5. Estoques: Os estoques
são compostos por materiais de manutenção, materiais de consumo da ope-
ração e equipamentos de proteção individual (EPI), avaliados ao custo médio
de aquisição, não excedendo o seu valor de mercado. 2.6. Imobilizado: É
registrado pelo custo de aquisição e as depreciações foram computadas
pelo método linear e reconhecidas no resultado do exercício de acordo com
as taxas informadas na Nota Explicativa nº 9. 2.7. Outros ativos e passivos
(circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimo-
nial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão ge-
rados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a So-
ciedade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido
para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores
estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos
próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulan-
tes. 2.8. Ajuste a valor presente de ativos e passivos: A Sociedade não
pratica transações significativas de vendas a prazo com valores pré-fixados.
Assim, os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas
de encerramento dos exercícios por valores próximos aos respectivos valo-
res presentes. 2.9. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de
renda e a contribuição social do exercício estão constituídos com base no
lucro contábil ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação
fiscal. Os impostos diferidos sobre prejuízos fiscais são reconhecidos so-
mente quando há perspectivas de lucro tributável no curto prazo. O cálculo
dos impostos e contribuições é baseado nas alíquotas vigentes na data de
encerramento das demonstrações financeiras. O Imposto de Renda calcula-
do a alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de adicional de 10%
sobre o lucro que ultrapassar o valor anual de R$ 240 mil. A Contribuição
Social Sobre o Lucro é calculada a alíquota de 9%. 2.10. Ativos e passivos
contingentes e obrigações legais: As práticas contábeis para registro e
divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as
seguintes: (i). Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os
ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota
explicativa; (ii). Passivos contingentes são provisionados quando as perdas
forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensurá-
veis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como
de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passi-
vos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados
e nem divulgados; e (iii). Obrigações legais são registradas como exigíveis,
independentemente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de pro-
cessos em que a Sociedade questionou a inconstitucionalidade de tributos.
2.11. Instrumentos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração -
Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados ao seu valor justo
acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua
aquisição ou emissão exceto no caso de ativos e passivos financeiros clas-
sificados na categoria ao valor justo por meio do resultado, quando tais cus-
tos são diretamente lançados no resultado do exercício. Os principais ativos
financeiros reconhecidos pela Sociedade são: caixa e equivalentes de cai-
xa, títulos e valores mobiliários e contas a receber de clientes. Esses ativos
foram classificados nas categorias de ativos financeiros a valor justo por
meio de resultado e empréstimos e recebíveis. Os principais passivos finan-
ceiros são: contas a pagar e fornecedores. Mensuração subsequente - A
mensuração subsequente dos instrumentos financeiros ocorre a cada data
do balanço de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas
seguintes categorias de ativos e passivos financeiros: ativo financeiro ou
passivo financeiro mensurado pelo valor justo por meio do resultado, inves-
timentos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis, emprésti-
mos e financiamentos e ativos financeiros disponíveis para venda. Os ativos
e passivos financeiros da Sociedade foram classificados nas seguintes ca-
tegorias: Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado - Ativos
financeiros a valor justo por meio do resultado incluem instrumentos financei-
ros mantidos para negociação designados no reconhecimento inicial a valor
justo por meio do resultado. São classificados como mantidos para negocia-
ção se forem adquiridos com o objetivo de venda no curto prazo. Ativos fi-
nanceiros a valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço
patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reco-
nhecidas na demonstração do resultado. Os juros, correção monetária e as
variações decorrentes da avaliação ao valor justo, são reconhecidos no re-
sultado quando incorridos. Esta categoria possui basicamente caixa e equi-
valentes de caixa e títulos e valores mobiliários. Empréstimos e recebíveis
- Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pa-
gamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após
a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo
amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva),
menos perda por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calcu-
lado levando em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e
taxas ou custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos é
incluída na demonstração do resultado na linha de receita operacional para
as vinculadas as atividades comerciais da Sociedade e receita financeira
para as dessa natureza. As perdas por redução ao valor recuperável são
reconhecidas no resultado como despesa administrativa para as vinculadas
as atividades comerciais da Sociedade e como despesa financeira para as
dessa natureza. Passivos financeiros pelo custo amortizado - Após reco-
nhecimento inicial, são mensurados subsequentemente pelo custo amortiza-
do, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são re-
conhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passi-
vos, bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de
juros efetivos. Estas duas categorias são compostas basicamente por con-
tas a receber e valores a pagar a fornecedores. Um ativo financeiro é baixado
quando: (i) os direitos de receber fluxo de caixa do ativo expirarem; e (ii) a
Sociedade transferir os seus direitos de receber o fluxo de caixa do ativo ou
assumir uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos,
sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”;
e (a) a Sociedade transferir substancialmente todos os riscos e benefícios
relativos ao ativo, ou (b) a Sociedade não transferir nem reter substancial-
mente todos riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferir o controle
sobre o ativo. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for
revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for
substituído por outro do mesmo montante com termos substancialmente di-
ferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente
alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo
original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos cor-
respondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado.
2.12. Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos de
caixa foi preparada e está apresentada de acordo com o Pronunciamento
Contábil CPC 03 - Demonstração dos fluxos de caixa, emitido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e reflete as modificações no caixa que
ocorreram nos exercícios apresentados.
3. Caixa e equivalente de caixa      2020      2019
Caixa 30 127
Bancos 2 4
Aplicações Financeiras        507        480

539 611

O caixa e equivalentes de caixa da Sociedade está composto por saldo de
depósitos bancários à vista, aplicações financeiras de curto prazo, em sua
maioria em CDB, e fundo de investimento.
4. Contas a receber      2020      2019
Clientes (i) 133.987 140.134
Cliente Consórcio Sorocaba Ambiental 1.798 1.983
Cliente Consórcio Trevo Ambiental - -
Receitas a faturar (ii) 48.247 57.611
Receitas a faturar Consórcio Sorocaba Ambiental 3.093 2.638
Receitas a faturar Consórcio Trevo Ambiental            -            -

187.125 202.366
     2020      2019

Circulante 95.160 110.401
Não circulante    91.965    91.965

187.125 202.366
(i) Refere-se a faturamentos correspondentes ao fornecimento de serviços,
principalmente a órgãos públicos. (ii) Refere-se a faturamentos relativo a
medições de fornecimento de serviços a faturar, principalmente a órgão pú-
blicos. A abertura do saldo a receber de clientes em 31 de dezembro de 2020
e 2019 pelos seus vencimentos estão assim demonstrados:

     2020      2019
A Vencer 51.263 102.726
Vencidos de 1 a 30 dias 6.903 6.035
Vencidos de 31 a 60 dias 13 1.283
Vencidos de 61 a 90 dias 8 128
Vencidos de 91 a 120 dias 1 109
Vencidos de 121 a 150 dias 9 6
Vencidos de 151 a 180 dias 3 39
Vencidos de 181 a 365 dias 30 75
Vencidos há mais de um ano  128.895    91.965

187.125 202.366
A Administração da Sociedade optou por não contabilizar a provisão para
créditos de liquidação duvidosa para os títulos vencidos de longa data em
suas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, por
entender que todos os clientes são órgãos públicos e que todos têm ciência
de que os serviços foram executados e atestados a cada medição. Todavia,
a liquidação das notas fiscais nem sempre ocorrem nos vencimentos pactu-
ados, o que provoca a soma de altos valores em aberto no contas a receber,
o que leva a Litucera cobrar, de não prescrever o direito ao crédito.
5. Estoques      2020      2019
Estoque de Materiais Diversos 1.052 1.057
Estoque de Materiais para Manutenção 1.852 1.521
Estoque Manutenção Predial Prevenção 40 49
Outros estoques        340          99

3.284 2.726
6. Impostos a recuperar      2020      2019
ICMS a recuperar 8.213 8.220
IRRF a compensar 2.319 2.386
IRPJ Antecipação - -
PIS - 104
Cofins - 467
IRPJ pago a maior 2.354 2.354
CSLL paga a maior 1.563 1.563
Retenções PIS Cofins CSLL - 39
INSS a recuperar 468 -
Antecipações PERT - -
Impostos a recuperar Consórcios        452        776

15.369 15.909
7. Adiantamentos      2020      2019
Farmaco Ltda. 6.155 5.964
Salus Serviços Urbanos e Empreendimentos 17.782 13.443
Marcelo de Lima Lelis 1.980 1.980
Adiantamentos a fornecedores 868 2.522
Adiantamentos a empregados        604        505

27.389 24.414
8. Conta correntes de consórcios      2020      2019
Contas correntes ativas:
Consórcio Teresina Ambiental 7 1.611
Consórcio Trevo Ambiental - TAC 1.094 -
Consórcio Trevo Ambiental - CC 2.722 371
Consórcio Sorocaba Ambiental - Conta corrente    35.495            -

39.318 1.982
     2020      2019

Circulante - 1.611
Não circulante    39.318        371

39.318 1.982
Contas correntes passivas:      2020      2019
Consórcio Sorocaba Ambiental 36.548 3.118
Consórcio Trevo Ambiental - Adiantamentos            -            -

36.548 3.118
9. Imobilizado Saldo Saldo

inicial 2020 Adições  Baixas final 2020
Terrenos - custo 2.091 - - 2.091
Terrenos - Avaliação patrimonial 6.319 - - 6.319
Edificações - custo 6.898 - - 6.898
Edificações - Avaliação patrimonial 3.130 - - 3.130
Aterro Sanitário - custo 2.181 - - 2.181
Aterro Sanitário -
  Avaliação patrimonial 117.744 - - 117.744
Máquinas e Equipamentos 25.063 2.714 (502) 27.275
Veículos 47.012 1.824 (1.609) 47.227
Ferramentas 93 5 - 98
Softwares 480 480
Móveis e Utensílios 3.105 16 (94) 3.027
Equipamento
  Processamento de dados 1.383 41 (9) 1.415
Equipamentos de telefonia 41 41
Imobilizado Consórcio CSA 4.990 22 (3) 5.009
Imobilizado Consórcio CTA                5           -          -             5

220.535 4.622 (2.217) 222.940
Saldo Saldo

inicial 2020 Adições  Baixas final 2020
Edificações - custo 1.545 277 - 1.822
Edificações - Avaliação patrimonial 383 125 - 508
Aterro Sanitário - custo 1.854 2.508 (2.181) 2.181
Aterro Sanitário -
  Avaliação patrimonial 12.180 20.301 (16.240) 16.241
Máquinas e Equipamentos 14.445 2.554 (320) 16.679
Veículos 44.407 979 (1.597) 43.789
Ferramentas 67 6 - 73
Softwares 477 2 - 479
Móveis e Utensílios 2.540 167 (68) 2.639
Equipamento
  Processamento de dados 1.320 33 (6) 1.347
Equipamentos de telefonia 27 3 - 30
Imobilizado Consórcio CSA 4.344 588 - 4.932
Imobilizado Consórcio CTA                1           -          -             1

       83.590   27.543 (20.412)      90.721
Imobilizado líquido 136.945 - - 132.219
A Administração da Sociedade decidiu em 01 de janeiro de 2017 (data da
transição) pela adoção inicial do pronunciamento contábil CPC 27 e CPC 28
reclassificando a propriedade mantida para investimento e procedendo a
avaliação patrimonial de seus imóveis de acordo com as prerrogativas de-
terminadas nos pronunciamentos contábeis CPC 27 - Ativo Imobilizado, CPC
28 - Propriedade para Investimentos e Interpretação do CPC - ICPC 10.
O montante de R$ 139.767 mil reconhecido no patrimônio líquido representa
o valor das avaliações dos imóveis sem a dedução dos impostos incidentes
(IRPJ e CSLL) que não foram diferidos.
10. Empréstimos e financiamentos      2020      2019
Empréstimos - Capital de giro (i) 853 1.100
Financiamentos (ii) 2.046 3.110
Arrendamento mercantil (ii) - -
Financiamentos Consórcio Sorocaba Ambiental 212 751

3.111 4.961
Circulante 2.161 2.703
Não circulante        950     2.258

3.111 4.961
(i) Compreendem operações de capital de giro, os empréstimos captados
para atender à necessidade de fluxo de caixa da Sociedade, adquiridos pela
taxa média de 13,35% de juros a.a. (ii) Compreendem operações exclusiva-
mente de financiamentos e leasing para aquisição de veículos e equipamen-
tos necessários na utilização da operação da prestação dos serviços da
Sociedade, adquiridos pela taxa média de 3,40% e 9,05% de juros a.a., res-
pectivamente. 11. Fornecedores e contas a pagar: Referem-se as obriga-
ções a pagar de bens ou serviços adquiridos para utilização na prestação de
serviços da Sociedade.

     2020      2019
Fornecedores 14.673 11.304
Fornecedores Consórcio Sorocaba Ambiental 1.354 1.174
Fornecedores Consórcio Trevo Ambiental 27 1.392
Contas a pagar 209 3.507
Alugueis e locações 151 1.171
Honorários advocatícios - 55
Contribuições sindicais 224 236
Outras contas a pagar     1.779     1.354

18.417 20.193
A abertura do saldo a pagar com os fornecedores em 31 de dezembro de
2020 e 2019 pelos seus vencimentos estão assim demonstrados:

     2020      2019
A Vencer 6.998 12.383
Vencidos de 1 a 30 dias 4.096 4.470
Vencidos de 31 a 60 dias 2.110 1.518
Vencidos de 61 a 90 dias 1.460 531
Vencidos de 91 a 120 dias 243 247
Vencidos de 121 a 150 dias 329 364
Vencidos de 151 a 180 dias 49 470
Vencidos de 181 a 365 dias 327 15
Vencidos há mais de um ano     2.805     3.012

18.417 23.009
12. Obrigações trabalhistas e encargos sociais      2020      2019
Salários a pagar 365 1.771
INSS a recolher 4.312 2.393
FGTS a recolher 2.034 1.280
Pensão alimentícia 18 10
Rescisões a pagar 812 821
Provisão de férias e encargos 12.616 10.231
Obrigações trabalhistas Consórcio Sorocaba Ambiental 764 708
Obrigações trabalhistas Consórcio Trevo Ambiental 9 10
Outras        679        647

21.609 17.871
13. Impostos e contribuições a recolher      2020      2019
PERT Previdenciários e demais débitos 95.178 105.795
Cofins a recolher 10.536 11.622
PIS a recolher 1.908 1.129
Cofins Diferida 7.235 7.964
PIS Diferido 1.603 1.712
ISSQN a recolher 184 1.254
IRPJ 42 807
CSLL 220 355
Impostos e contribuições retidos na fonte 814 363
Obrigações tributárias Consórcio Sorocaba Ambiental 732 297
Obrigações tributárias Consórcio Trevo Ambiental 86 86
Outras     2.256        873

120.794 132.257
Circulante 36.998 30.266
Não circulante    83.796  101.991

120.794 132.257
14. Outras obrigações      2020      2019
Cotas de consórcio contempladas 1.285 -
Contribuição previdenciária contingente     2.000            -

3.285 -
O valor contingente da contribuição previdenciária foi constituído com base
da medida liminar nº 5009371-95.2020.4.03.6105, obtida em setembro/2020.
15. Patrimônio líquido: 15.1. Capital social: O capital social integralizado
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 é de R$120.000 mil (cento e vinte milhões
de reais) sendo composto por 120.000.000 quotas por R$1,00 cada uma,
assim distribuídas: 2020 e 2019
Sócios       %        Quotas          R$
Osvaldo Vieira Correa 51% 61.200.000 61.200
Jaime Joaquim Gonçalves    49%   58.800.000    58.800

100% 120.000.000 120.000
16. Receita líquida      2020      2019
Receita de prestação de serviços 321.177 268.950
Receita de locações 249 -
Prestação de serviços Consórcio Sorocaba Ambiental 31.308 28.768
Prestação de serviços Consórcio Trevo Ambiental - 24.439
Serviços a faturar 18.022 31.636
Serviços a faturar Consórcio Sorocaba Ambiental - 2.638
Serviços a faturar Consórcio Trevo Ambiental - -
Revenda de mercadorias - 2
Receita bruta 370.756 356.433
(-) Impostos incidentes sobre serviços (29.547) (30.232)
(-) Impostos incidentes sobre locações (23) -
(-) Impostos incidentes Consórcio Sorocaba Ambiental (4.461) (4.448)
(-) Impostos incidentes Consórcio Trevo Ambiental - (2.924)
(-) Impostos incidentes sobre revendas - (3)
(-) Glosas Consórcio Trevo Ambiental - (354)
Deduções da receita bruta   (34.031)   (37.961)
Receita líquida 336.725 318.472
17. Custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados

     2020      2019
Custos com pessoal 181.522 142.129
Serviços de terceiros 18.682 17.911
Locações de veículos, máquinas e equipamentos 40.236 30.466
Locações de imóveis 1.280 1.207
Manutenção de veículos, máquinas e equipamentos 23.205 22.221
Combustíveis e lubrificantes 25.661 22.256
Depreciações e amortizações 8.535 9.013
Insumos 12.788 12.449
Outros custos 13.625 9.072
Custos do Consórcio Sorocaba Ambiental 6.049 16.461
Custos do Consórcio Trevo Ambiental - 15.786
Custos administrativos Consórcio Sorocaba Ambiental - 836
Custos administrativos Trevo Ambiental - 1.966
Custos das mercadorias revendidas          14           2

331.597 301.775
18. Despesas financeiras      2020      2019
Despesas bancárias 1.060 932
Descontos concedidos 60 3
Juros sobre empréstimos e financiamentos 730 877
Juros sobre fornecedores 605 898
Juros sobre tributos 6.477 10.915
IOF 71 230
Resultados de equivalência patrimonial - 16
Despesas financeiras Consórcio Sorocaba Ambiental 286 485
Despesas financeiras Consórcio Trevo Ambiental           3        301

9.292 14.657
19. Provisão para imposto de renda e contribuição social

     2020      2019
Lucro (Prejuízo) antes da tributação (5.561) 2.188
(+/-) Outras adições/ exclusões     7.567            -
(=) Base de cálculo 2.006 2.188
Alíquota combinada de IRPJ e CSLL 34% 34%
Imposto de Renda e Contribuição social calculado 682 (720)
Incentivo fiscal (PAT e Incentivo a cultura)          15            -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 667 720
20. Cobertura de seguros: A Sociedade mantém seguros, segundo a cober-
tura contratada, consideradas suficientes conforme determinado nos contra-
tos firmados com os órgãos públicos para cobrir eventuais riscos sobre seus
ativos e/ou responsabilidades. As premissas adotadas, dada a sua nature-
za, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações financeiras,
consequentemente, não foram revisadas pelos nossos auditores indepen-
dentes. 21. Instrumentos financeiros e riscos operacionais: a) Valoriza-
ção dos instrumentos financeiros: Os valores de realização estimados de
ativos e passivos financeiros da Sociedade foram determinados por meio de
informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avalia-
ções, estabelecidas pela Administração. Entretanto, considerável julgamen-
to foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a es-
timativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, as es-
timativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão
ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodolo-
gias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização esti-
mados. Os instrumentos financeiros estão descritos a seguir, bem como os
critérios para sua valorização: • Caixa e equivalente de caixa (Nota Expli-
cativa nº 3): os saldos em conta corrente mantidos em bancos de primeira
linha têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis; • Forne-
cedores (Nota n° 11): os valores reconhecidos representam dividas em reais
dos valores de aquisição de mercadorias e serviços; • Empréstimos e finan-
ciamentos (Nota Explicativa nº 10): os valores de mercado para os emprés-
timos e financiamentos são idênticos aos dos saldos contábeis, sendo atu-
alizados conforme cláusulas previstas nos contratos.

Osvaldo Vieira Correa
Diretor - CPF 073.605.411-15

Claudio Ciro Kiyohashi
Contador - CRC 1SP162608/O-9 Macerata - Administração e Participação Ltda

CNPJ/MF - 07.695.203/0001-99
Edital de Convocação

São convocados os senhores sócios da Macerata Administração e Participação
Ltda., para se reunirem em Assembleia Extraordinária, na sede social localizada na
Rua Aureliano Leal, nº 138, Água Fria, município e Estado de São Paulo, no dia 12 de
maio de 2021, às 09:00 horas em primeira convocação, ou às 11:00 horas em segunda
convocação, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Prorrogação do mandato dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal
(efetivos e suplentes), até 31 de dezembro de 2021. b) Ratificação dos atos praticados
pela Diretoria Executiva. São Paulo (SP), 30 de abril de 2021. Joaquim Storani Neto
(Diretor-Geral), José Roberto Cazarin (Diretor-Secretário).                    (01, 04 e 05)

Associação dos Engenheiros do Departamento de
Águas e Energia Elétrica de São Paulo - AEDAEESP

CNPJ 58.102.872/0001-40
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinaria

Associação dos Engenheiros do Departamento de Águas e Energia Elétrica - AEDAEESP,
com sede na cidade de São Paulo, á Rua Boa vista 170, Centro, 3º subsolo, CEP 01014-000,
representada pelo Presidente abaixo assinado, Convoca, pelo presente Edital, todos os
associados para Eleição na plataforma Zoom, sala de Videoconferência de reunião online,
link https://us04web.zoom.us/j/78163769267?pwd=bkZHc05mK3VUSGRBa1h0dmhsZ1l3UT09 -
ID da reunião 781.63769267, Senha de acesso: Qndg8c, no dia 10 de maio de 2021, sendo que a
Assembleia Geral Ordinária iniciará ás 8:00h, em primeira convocação, com quórum legal, ou,
ás 8:30h, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, com previsão de
termino ás 10:00h, com a seguinte ordem do dia: 1- Para deliberar sobre a Prestação de Contas
e Balanço Financeiro, triênio 2018/2021; 2- Alteração do Estatuto, Capítulo IV - Das Eleições -
será excluído O parágrafo único, o qual passara a ser o Parágrafo Primeiro, e incluíra o
Parágrafo Segundo, o qual prevê Eleição por VídeoConferência; 3- Convoca todos os
associados para eleição da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e
Grupo de Representantes, para o mandato de três anos 2021/2024.

São Paulo, 03 de maio de 2021.
Wanderley de Abreu Soares Junior

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA
CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE 35.300.318.005

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, hora, local: 24.03.2021, 09hs, via vídeo conferência. Presenças: Presentes, Anrafel Vargas Pereira da Silva, An-
tonio Correia da Silva Filho, o Conselheiro Ricardo Pelúcio e os Diretores da empresa Valnei Souza Nunes, Lucas Rodrigo 
Feltre e Edson José Stek. Ausente o conselheiro Lucas Quintas Radel. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, 
Secretário: Antonio Correia da Silva Filho. Deliberações aprovadas: Reeleição dos membros da Diretoria, por man-
dato com prazo determinado de 02 anos, a contar desta data, restando à diretoria composta da seguinte forma: (a) Di-
retor Presidente: Valnei Souza Nunes, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, RG 57.976.360-2 SSP/SP, CPF/MF 
110.105.415-87; (b) Diretor de Operações: Edson José Stek, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 9.248.250 SSP/SP, 
CPF/MF 027.868.648-60; e (c) Diretor Administrativo Financeiro: Lucas Rodrigo Feltre, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, RG 25.593.869 SSP/SP, CPF/MF 173.624.868-55, todos residentes em São Paulo/SP, ora eleitos e reeleitos 
declaram que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
24.03.2021. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente da Mesa e Conselheiro, Antonio Correia da 
Silva Filho - Secretário e Conselheiro. Conselheiros: Ricardo Pelúcio. Diretores Reeleitos: Valnei Souza Nunes 
- Diretor Presidente, Edson José Stek - Diretor de Operações, Lucas Rodrigo Feltre - Diretor Administrativo Fi-
nanceiro. JUCESP nº 186.241/21-5 em 22.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Construtora Monteiro de Castro S/A
C.N.P.J 64.132.277/0001-50 - Nire 35.300.129.326

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 06/04/2021
Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, ás 10 horas, na sede social á Rua Américo 
Brasiliense, nº 1.479 Conjunto 124 - Bairro de Chácara Santo Antônio, São Paulo-SP, reuniram-se na 
sua totalidade os acionistas da Construtora Monteiro de Castro S/A., em AGE. Pelas assinaturas 
do ‘’Livro de Presenças de Acionistas’’ constatou-se o comparecimento da totalidade dos detentores 
das ações, tornando-se assim regular a assembléia, na forma do § 4º do Artigo 124, da Lei 6.404/76, 
independente de publicação de editais. Assumiu a presidência o Sr. Roberto Nardelli Monteiro de 
Castro, tendo como secretário o Sr. Alciones Amaral Filho, submetida á apreciação e deliberação 
dos presentes foram aprovadas as seguintes matérias sem restrições, exceto as abstenções legais: a) 
Aprovação de Balanço Patrimonial; b) Alteração do Objeto Social; a) Aprovação do Balanço Patrimonial 
e respectivas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2020, publicado nos 
jornais ‘’DOESP’’ do dia 06/04/2021 página nº 130, e no Empresas e Negócios, do dia 06/04/2021 
página nº 07, ambos em fase de registro na JUCESP, com folhas publicadas sobre a mesa. b) Dando 
seguimento a ordem do dia, foi proposto e aprovado sem reservas a alteração do objeto social da 
companhia, o qual passa a ser o seguinte: A Companhia tem por objeto: a) Prestação de serviços 
de assessoria, consultoria, projetos e execução de obras de engenharia civil em geral, especial-
mente nos setores ferroviário, rodoviário, metroviário, hidráulico, urbanização e saneamento; b) 
Fornecimento de materiais e produtos correlatos, c) Sinalização horizontal e vertical de rodovias 
e vias de tráfego urbano em geral; d) Locação de máquinas, equipamentos e veículos; e) Asseio 
e conservação em geral; f) Limpeza Industrial; g) Participação em outras sociedades; h) Compra 
e venda de imóveis próprios; Esgotadas as matérias, lavrada a ata, lida e assinada por todos os 
presentes, (aa) Roberto Nardelli Monteiro de Castro - Presidente da mesa e Alciones Amaral Filho - 
Secretário da Mesa. Acionistas: (aa) Roberto Nardelli Monteiro de Castro, Alciones Amaral Filho, e João 
Flaviano Caciquinho Magaldi. Á presente é cópia fiel do livro próprio. São Paulo, 06/04/2021. Roberto 
Nardelli Monteiro de Castro - Presidente e Alciones Amaral Filho - Secretario. Acionistas: Roberto 
Nardelli Monteiro de Castro, Alciones Amaral Filho e  João Flaviano Caciquinho Magaldi JUCESP 
sob nº 191.621/21-3 em 28/04/2021.

O número é 14,4% maior 
do que o registrado no ano 
anterior. Só no ano passado 
foram registradas 204 novas 
cervejarias no país, enquan-
to 30 foram canceladas – o 
que dá um saldo positivo 
de 174 novas cervejarias 
no ano. 

Além disso, pela primei-
ra vez, todos as unidades 
federativas têm, em seu 
território, pelo menos uma 
cervejaria, após ser aberta 
a primeira fábrica desse 
tipo de produto no Acre. As 
regiões Sul e Sudeste con-
tinuam sendo as que con-
centram o maior número de 
cervejarias, com 85,6% do 
total de empreendimentos 
desse tipo registrados no 
Ministério da Agricultura.

O Anuário da Cerveja 
2020 aponta que o Piauí foi 
o estado que obteve maior 
crescimento de cervejarias 
(200%), seguido da Para-
íba, que apresentou uma 
alta de 60%. No caso dos 
municípios, o maior cres-
cimento foi o registrado em 
Ribeirão Preto (aumento de 
50%) e São Paulo (44%). 
O número de municípios 
com cervejarias aumentou 
em 5%, chegando a 609 em 
2020, informa o anuário que 
apresenta, também, um 
levantamento que calcula 
a densidade por habitantes.

“Nesse quesito, o estado 
de Santa Catarina aparece 
em primeiro lugar, com 
41.443 habitantes por cer-
vejaria registrada. Em nível 
municipal, nove dos 10 
municípios com maior den-
sidade por habitante estão 
no Rio Grande do Sul, com 
destaque para Santo An-
tônio do Palma, com 1.062 
habitantes por cervejaria 
registrada”, informou, em 
nota, o ministério. A amplia-
ção do número de pequenos 
municípios que têm empre-
sas ou locais onde vendem 
cervejas é explicada pelo 

atendimento a demandas 
locais e pela ocupação já 
saturada de espaços nos 
grandes centros urbanos. 

“Por isso, os novos es-
tabelecimentos passam 
a se instalar em cidades 
menores, em regiões menos 
atendidas”, explica o coor-
denador-geral de Vinhos e 
Bebidas do Mapa, Carlos 
Vitor Müller. O Ministério 
da Agricultura concedeu 
8.459 novos registros de 
produtos para cerveja em 
2020. O número, no entanto, 
representa uma queda de 
15% na comparação com 
2019. Segundo a pasta, 
é a primeira vez que isso 
ocorre.

“Sabemos que muitos 
desses lançamentos de 
novos produtos foram im-
pactados pela pandemia, 
pelas restrições de consumo 
e restrições econômicas de 
forma geral. Com um menor 
número de lançamentos, 
se faz um menor número 
de registros de produtos 
também”, justifica Müller. 
Só em São Paulo, foram 
registrados 2.347 novos 
produtos voltados à cerveja 
em 2020. Em Santa Catarina 
foram 1.413 e em Minas Ge-
rais, 1.233 produtos foram 
registrados.

O registro dos estabe-
lecimentos é feito pelo 
ministério que autoriza o 
funcionamento de cerve-
jarias. Essa autorização 
considera elementos como 
capacidade técnica e con-
dições higiênico sanitárias 
do empreendimento.

“A solicitação de registro 
de estabelecimento deve 
ser feita pela internet por 
meio do Sistema Integrado 
de Produtos e Estabeleci-
mentos Agropecuários, e 
toda a gestão da relação da 
cervejaria com o ministério 
é realizada exclusivamente 
neste sistema”, informa a 
pasta (ABr).

Anuário da Cerveja contabiliza 
1.383 cervejarias em todo o país.

Número de cervejarias 
registradas no 

pais aumentou 14,4% 
em 2020

O número de cervejarias está aumentando no 
Brasil. De acordo com o Anuário da Cerveja 
2020 divulgado pelo Ministério da Agricultura, 
existem 1.383 cervejarias registradas no Brasil

José Cruz/ABr

www.netjen.com.br
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 01 a 03 de maio de 20216

É em meio a esse cenário desacelerado do turismo conven-
cional que outras modalidades de viagens vêm ganhando 
espaço, mostrando como o setor consegue se diversificar. 

Muitas pessoas têm aderido ao staycation, o turismo de escapada, 
para quebrar a rotina do isolamento social e viajar com segurança 
durante a pandemia.

O que é o turismo rural? - Cerca de 80% da população 
brasileira vive em cidades. Para fugir do tédio do isolamento e 
do ritmo alucinante das metrópoles, o turismo rural - também 
chamado de turismo na natureza, turismo no interior ou agro-
turismo - surge como alternativa. Não à toa, o ano de 2020 foi 
escolhido pela Organização Mundial do Turismo (OMT) como o 
ano do turismo rural. 

O Ministério do Turismo define como turismo rural “o conjunto 
de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprome-
tido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos 
e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e 
natural da comunidade”. Ou seja, podemos dizer que, para além 
de proporcionar momentos de tranquilidade para o turista, tam-
bém gera oportunidades de renda e de melhoria na qualidade de 
vida para os habitantes locais. 

O turismo rural ainda contribui para a conscientização ambiental 
e o respeito entre homem e natureza. Contudo, o turista precisa 
ficar atento ao seu papel social durante o passeio também. Durante 
a pandemia, é essencial manter os protocolos de segurança, como 
uso de máscaras em espaços públicos e distanciamento social. 
Assim, o visitante não coloca em risco a comunidade local.. 

Geralmente, o turismo rural é realizado em locais onde não há 
muito acesso a hospitais e serviços de saúde e, muitas vezes, são 
lugares próximos a povos indígenas e quilombolas. Um surto na 
localidade provocaria perdas irreparáveis à população.

Turismo rural e agricultura local - O turismo rural é uma 
maneira de incentivar a união entre pequenos empresários da 
região, e um dos grupos mais beneficiados é o dos agricultores 

A falta de perspectiva para realizar grandes viagens e com destinos internacionais tem fomentado um tipo de turismo pouco comum: 
o turismo rural. Ele fica longe das aglomerações e proporciona contato com a natureza e experiências no interior do Brasil. 

Segundo o IBGE, o índice de atividades turísticas caiu 36,7% de 2019 para 2020. Para este ano, o cenário ainda 
é de retração: a Confederação Nacional do Comércio (CNC) projeta encolhimento de 9,7% no mercado.

Freepik

O trabalho do agricultor pode fornecer alimentos para um res-
taurante local, matéria-prima para a fabricação de itens típicos 
da região e comercializar seus próprios produtos, como vinhos, 
cafés e frutas típicas da região. 

Também é possível oferecer serviços utilizando a própria ati-
vidade da agricultura ou a propriedade para entreter os turistas. 

Opções não faltam. É o caso, por exemplo, de uma hospeda-
gem em uma fazenda centenária ou a pisa de uvas para produzir 
vinho. Além de gerar renda e melhorar a qualidade de vida, ao se 
abrir para o turismo rural, o agricultor causa um grande impacto 
nos visitantes ao compartilhar seu modo de vida, apresentar o 
patrimônio cultural e natural, oferecer produtos e serviços de 
qualidade e proporcionar bem-estar aos turistas.

Onde ir e o que fazer no turismo rural?

Em todas as regiões do Brasil não faltam opções de 
destinos para experimentar (ou repetir) o turismo rural - 
Quem ainda não está familiarizado com a experiência pode buscar, 
inicialmente, um hotel fazenda, que é similar a um resort na praia. 
No local, tudo é preparado e facilitado para agradar ao turista. 
As estadias podem atingir cinco estrelas, há uma programação 
de atividades recreativas, esportivas e de lazer, as refeições são 
preparadas por grandes chefs, e muito mais. 

As crianças costumam adorar o hotel fazenda, pois, na maioria 
deles, além de atividades divertidas e adequadas para a faixa 
etária, existem animais como cabras, galinhas e ovelhas para 
interação. A região do Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de 
Janeiro, concentra hotéis fazenda famosos nas cidades de Cunha, 
Taubaté e Campos do Jordão. Também é possível encontrá-los 
na região serrana do Rio de Janeiro, em Teresópolis e Visconde 
de Mauá. Indo ainda mais para o interior do Brasil, na região 
do Baixo Pantanal, está Corumbá, ideal para a pesca esportiva.

Desfrutar do turismo rural “raiz” é uma experiência 
completamente diferente - Geralmente, esses turistas são 
aqueles que gostam de estar em contato com a natureza e com 
a simplicidade do ambiente rural, além de interagir com os 
habitantes locais e o patrimônio cultural da região. Eles podem 
até mesmo se envolver na plantação e colheita ou na rotina das 
famílias. 

Neste caso, características geográficas e históricas da região 
contribuem para que as experiências no interior do Brasil sejam 
únicas em cada local.

A cerca de 40 minutos da capital paulistana, o Aglomerado Urbano 
de Jundiaí concentra pequenas cidades que resgatam as tradições 
do campo, como a culinária - muito influenciada pelos italianos -, 
o vinho, a cachaça e a hospitalidade característica da roça.

Entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais está a Rota da 
Estrada Real. Com 710 km, ela vai da cidade de Paraty (RJ) a 
Ouro Preto (MG), e, em diversas cidades, o viajante terá contato 
com paisagens de tirar o fôlego e cultura de regiões marcadas 
pela colonização portuguesa e o tropeirismo. 

O Sertão cearense também tem desenvolvido o turismo rural. Por 
lá, cidades como Quixadá, Morada Nova e o Maciço de Baturité, 
com vocação turística, buscam atrair pessoas de todo o Brasil 
para curtir a natureza e o modo de vida do sertanejo nordestino.

Conhecer esses lugares, certamente, auxiliará você a recuperar 
suas forças e descansar da vida corrida da cidade. Em tempos 
de pandemia, a viagem pode ser feita de carro. Para destinos 
mais longe, existem passagens aéreas promocionais. Ou seja, 
motivos para ir não faltam. - Fonte e outras informações: (https://
br.hedgehogdigital.co.uk/).

familiares, que predominam no campo. Em 2020, os ministérios 
da Agricultura e do Turismo fecharam um acordo para fortalecer 
a agricultura familiar no turismo rural, incentivando, comerciali-
zando e promovendo produtos e serviços dos produtores locais. 
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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.
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Banco BMG S.A.
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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É quando o produto chega ao 
destinatário que a ansiedade afeta o 

consumidor e uma expectativa se cria.

Transportar produtos e mercadorias 
dentro de um país continental como o 
Brasil é um desafio e tanto. Por conta 
das dificuldades logísticas, os preços 
vão lá em cima e podem comprometer 
a sustentabilidade de um negócio, prin-
cipalmente em tempos de pandemia, 
onde foi e ainda é preciso olhar com 
atenção para as estratégias de entrega a 
fim de garantir a satisfação dos clientes. 

A primeira etapa de um processo 
logístico envolve percursos maiores, 
interestaduais ou até mesmo inter-
nacionais, então é compreensível 
que haja uma espera mais longa por 
evoluções nesse período. Porém, é 
quando o produto chega à cidade de 
seu destinatário que a ansiedade afeta o 
consumidor e uma expectativa se cria. 
É neste momento que estamos falando 
de last-mile. 

A “última milha”, em bom português, 
é o percurso final de uma encomenda. 
Apesar de parecer simples, é respon-

A inteligência artificial ajuda o lojista a entender como gerar 
melhores experiências e personalizar o atendimento.

Danilo Nascimento (*)

Afinal de contas, ao 
mesmo tempo em 
que as pessoas se 

empoderavam e ganhavam 
acesso a um volume incrível 
de informações, as empre-
sas passaram a entender os 
seus desejos, necessidades 
e hábitos. 

Devido à pandemia, a 
aceleração digital mudou 
a forma como elas adqui-
rem um produto ou servi-
ço. Entregar uma jornada 
completa deixou de ser um 
diferencial e, se tornou o 
mínimo exigido pelos con-
sumidores. Nesse contexto, 
a inteligência artificial ajuda 
o lojista a entendê-los de 
forma profunda para que 
possa gerar melhores ex-
periências e personalizar o 
atendimento. Diante disso, 
listei cinco maneiras pelas 
quais o uso dessa solução 
está mudando esse cenário: 
 1) Aumente o consu-

mo nas lojas - Com 
ela, o setor varejista 
consegue entender o 
comportamento dos 
usuários: como nave-
gam ou visitam uma 
loja, quando fazem 
isso, por que moti-
vos, e o que os leva a 
consumir. Com essas 
informações, é possí-
vel criar um funil de 
vendas específico para 
cada um, moldado ao 
que ele deseja e como 
ele se comporta. Isso 
ajudará a aumentar as 
vendas. 

 2) Fidelize o consumi-

Como a Inteligência artificial 
transforma as relações de consumo?

as buscas por texto. 
  A utilização da voz 

muda a relação de 
consumo e favore-
ce a omnicanalidade: 
não é mais necessário 
acessar vários disposi-
tivos e com isso toda 
a jornada, desde a 
busca do produto até 
o pagamento, pode ser 
feita sem a presença 
humana, mesmo que 
em um estabelecimen-
to físico. 

 5) Aumente a con-
fiança nas marcas 
- Essa tecnologia cria 
relações baseadas na 
assertividade das inte-
rações com os clientes. 
Isso não ajuda só a re-
corrência nas compras 
ou a capacidade de 
otimizar o sortimento 
nas lojas, mas também 
desenvolve relações 
baseadas em confian-
ça. 

As empresas que já utili-
zam Inteligência Artificial 
em seus processos de ne-
gócios estão muito bem po-
sicionadas para aproveitar a 
digitalização do mercado. A 
partir de agora, contar com 
parceiros tecnológicos que 
tenham soluções baseadas 
em IA será fundamental 
para gerar mais benefícios, 
melhorar o relacionamento 
com o cliente e aumentar as 
vendas. 

(*) - É sócio-diretor da Propz, startup 
que utiliza inteligência artificial e big 

data para monitorar o comportamento 
do consumidor em tempo real e de 

forma automatizada.
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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: NEUTON BATISTA DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profissão 
assistente jurídico, nascido em Queimadas, BA (Registrado Cansanção, BA), no dia 
01/10/1996, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Neuton 
Batista da Silva e de Cláudia da Silva Santos. A pretendente: DANIELLE APARECIDA 
DE OLIVEIRA PASSOS DA SILVA BARROS, estado civil solteira, profissão analista 
de operações, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia 01/03/1996, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de David da Silva Barros e de 
Rosana Aparecida Passos.

O pretendente: MÁRIO FERNANDO JOSÉ FRANCO CAPORICI, estado civil viú-
vo, profissão engenheiro, nascido em Cornélio Procópio, PR, no dia 23/12/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Mario Aparecido 
Caporici e de Regina Celia Franco Caporici. A pretendente: VANESSA MOVIK 
ERALDA DE MENDONÇA, estado civil solteira, profissão advogada, nascida nesta 
Capital, Penha de França, SP, no dia 11/05/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Domingos de Mendonça e de Josefa 
Eralda de Mendonça.

O pretendente: RENATO PAULINO LOPES, estado civil divorciado, profissão analista 
financeiro, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia 01/08/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Valdir Scoriza Lopes e de 
Ivanilda das Dores Paulino de Souza Lopes. A pretendente: TAMARA DO NASCI-
MENTO FIGUEIRÊDO, estado civil solteira, profissão analista financeiro, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia 10/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Dejalma Avelino de Figueirêdo e de Antonia Bezerra do 
Nascimento de Figueirêdo.

O pretendente: MÁRCIO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão administrador de 
empresas, nascido nesta Capital, Pari, SP, no dia 25/04/1984, residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Carmen Lucia de Lima. A pretendente: 
JULIANA MENEGATTI MARTINS, estado civil solteira, profissão securitária, nascida 
em São Bernardo do Campo, SP, no dia 20/11/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Frederico Ribeiro Martins e de Margarete 
Menegatti Martins.

O pretendente: JOSUÉ BALBINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 20/08/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Cloves Balbino da Silva e de Maria Lúcia da Silva. A 
pretendente: ROSEMEIRE SARTORI, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Suzano, SP, no dia 03/06/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Sartori e de Teresa Dureto Sartori.

O pretendente: BRUNO GRUEBEL HEIDORN, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido em Blumenau, SC, no dia 25/06/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Heidorn e de Cristiana Gruebel 
Heidorn. A pretendente: MARIANA DOS ANJOS PEREIRA, estado civil solteira, pro-
fissão fonoaudióloga, nascida nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 09/10/1997, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Paulo dos Anjos Pereira e de 
Gislene Mariano Pereira.

A pretendente: MARIA NERCI GONDIM NETA, solteira profissão estudante, nascida 
em Upanema, RN, no dia 30/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Mateus Gondim e de Antonia Gondim Bezerra. A pre-
tendente: MARIA GABRIELA DE SOUZA BARBOZA, solteira profissão supervisoras 
de andares, nascida em São José do Rio Pardo, SP, no dia 09/01/1998, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Adilson Barboza e de Ana 
Maria de Souza Barboza.

O pretendente: JOSÉ ROSANO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Jataúba, PE, no dia 27/12/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Augusto da Silva e de Maria do Carmo da Silva. A 
pretendente: MARLENE MARIA DE PAIVA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Jataúba, PE, no dia 15/12/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Domingos João de Paiva e de Maria Olindina de Paiva.

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 
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Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Newton Nazareth – Matarazzo – Humor fino, 
irreverente , eivado com detalhes de olhos atentos e 
observadores, duma sociedade reclusa, desnorteada, 
um tanto quanto desesperada. Esse é o mote dessa 

obra que tem o condão de fazer o leitor refletir ao mesmo tempo 
que dá boas risadas. Cenas do cotidiano, facilmente localizadas 
em protagonistas reais, descritos por uma pena ágil e compe-
tente. Divertimento garantido.

Confinados

Julio Ribeiro – Legacy – Uma história estonte-
ante com meio e final de  arrepiar! Uma combinação 
de amizade, fraternidade, boa dose de ilegalidade 
para conseguir uma sobrevivência impossível. Isso 

mesmo. Uma trama sem igual, envolvendo países, instituições 
internacionais e pessoas voltadas para o bem comum protago-
nizam essas páginas que se belas não fossem, de terror seriam. 
Pura dicotomia numa pena fluida e forte. Vale transgredir para 
conseguir o bem? Nessa o leitor “pira”. Entretenimento em 
alto nível!

Cabeça, Corpo & Alma

Alvaro Alves de Faria e Denise Emmer – Pe-
nalux – Um grandioso espetáculo e demonstração 
de uma incrível sensibilidade! É o que demonstram 
esses dois laureados poetas e reconhecidos interna-
cionalmente, aliás, desafortunadamente, celebrados 

muito mais e com total justiça, fora dos espaços tupiniquins. 
Em conjunto, afloraram páginas de verdadeiras odes ao amor, 
que tanto necessitamos e estamos quase a esquecer. Suas letras 
envolvem até o mais distante coração. Um enlevo com distintos 
e inegáveis traços de profunda intelectualidade que fará o leitor 
sobrevoar recônditos inexplorados. Encantador!

O Secreto Silêncio do Amor

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

Nos últimos anos, as relações de consumo vêm se transformando. Mesmo antes da pandemia, a 
digitalização dos negócios já trazia novos desafios e oportunidades para o setor varejista
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dor - Por meio da IA, 
a marca identifica os 
padrões de consumo, 
gera insights para es-
tratégias que encora-
jem a recompra, ofe-
rece os itens que mais 
lhe agradam e, criam 
melhores experiên-
cias. Isso é importante 
porque na internet há 
uma gama enorme de 
itens a serem escolhi-
dos, e muitas vezes as 
pessoas não encon-
tram aquilo que estão 
procurando ou se per-
dem em tantas opções. 
E, com essa ativação 
personalizada, a esco-
lha do item ficará mais 
fácil e direcionada. 

 3) Explore a hipercon-
veniência - Ela ocorre 
por meio dos sistemas 
de reconhecimento 
facial que identificam 
o cliente mais rápido 
e permitem abolir o 
checkout tradicional; 
o emprego de dispo-
sitivos por voz que 
aceleram a solução 
de problemas, tiram 

dúvidas e agilizam as 
compras; as soluções 
preditivas que ante-
cipam o momento de 
venda e ofereçam pro-
moções com alto poder 
de atração de usuários. 

  Ou seja, a inteligência 
artificial está abrindo 
uma série de novas 
possibilidades, fazen-
do com que o cliente 
possa dedicar mais 
tempo aos produtos 
que gosta e automa-
tizar a aquisição dos 
itens de uso contínuo. 

 4) Cresce o varejo por 
voz - Comprar sem 
precisar digitar não é 
somente conveniente, 
mas também favorece 
a proteção contra o 
Coronavírus e per-
mite criar conexões 
com o público-alvo. A 
inteligência artificial, 
com algoritmos que 
entendem o contexto 
e a intenção do con-
sumidor, já consegue 
apresentar bons resul-
tados, diferentemente 
do que acontece com 

Terceirizar a última milha vale a pena?
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garantir a qualidade do serviço, porém 
os custos tendem a ser muito altos, pois 
é necessário contratar funcionários, 
dispor de veículos e, principalmente, de 
tecnologia”. Pensando nisso, surgiram 
as logtechs, empresas especializadas 
em logística de maneira inteligente e 
tecnológica, que prezam pela flexibi-
lidade e liberdade dos consumidores, 
sejam eles empresas ou pessoas físicas. 

“Ao repassar sua estratégia last-mile, 
você não precisa se preocupar com o 
número de veículos disponíveis e nem 
com a contratação de mais pessoas”, 
explica Giordani. “Com a Lalamove, 
por exemplo, é possível contratar 10 
carretos hoje, 20 entregas de moto 
amanhã e passar as próximas semanas, 
meses ou o tempo que for necessário 
sem utilizar os nossos serviços e sem 
qualquer prejuízo financeiro por isso”, 
finaliza o executivo. Fonte e outras 
informações: (www.lalamove.com). 

sável por 53% dos custos da cadeia 
logística, de acordo com uma pesquisa 
da Business Intelligence. Com os avan-
ços digitais, os consumidores passaram 
a se atentar a esse momento e exigir 
o máximo de agilidade e informações 
possíveis, isto é, querem saber a locali-
zação de suas compras em tempo real. 

O gerente geral da Lalamove, Luiz 
Giordani, conta que “há empresas que 
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