
www.netjen.com.br

Ano XIX – Nº 4.359

Terça-feira, 
11 de maio de 2021

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Sem 
Igualdade 
não há 
Integridade, 
muito menos, 
Ética

Denise Debiasi

Ética e Integridade

   
Leia na página 9

Abusos 
e 
insanidades

Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 2

Pesquisas revelam que, diariamente, os brasileiros passam em 
média entre 3 e 4 horas nas redes sociais. Instagram, Facebook, 
TikTok já viraram um cartão de visitas. A necessidade do afastamento 
social causada pela pandemia da Covid-19 fez com que o uso da 
internet aumentasse em mais de 40% no Brasil, segundo dados da 
Anatel. Muita gente acaba confiando nas redes sociais para “cons-
truir sua imagem” -  pessoal ou profissional, sem perceber os riscos 
envolvidos em “construir a casa em um terreno alugado”.  

Cerca de 70% dos negócios foram 
impactados negativamente pela pandemia

De acordo com novo estudo da Accenture, as empresas que in-
vestiram pesado em tecnologia durante a pandemia conseguiram 
aumentar a vantagem de crescimento em relação aos seus principais 
concorrentes. O levantamento destaca o papel fundamental da tec-
nologia no sucesso dos negócios, o que permite a sobrevivência e o 
crescimento das empresas em um dos momentos mais turbulentos 
da história.   

Empresas que investiram em inovação 
tecnológica aumentaram a receita

Crimes cibernéticos são uma das atividades que mais movimentam 
dinheiro no mundo. Afinal, com a tecnologia avançando diariamente, as 
técnicas e ferramentas de hackers e de organizações criminosas também 
evoluem. E com todos os dados pessoais e profissionais nos aparelhos 
celulares, os riscos de uma invasão são mais danosos quando comparados 
com um ataque a um computador. De acordo com Augusto Schmoisman (*), 
CEO da Citadel Brasil, menos de 1% dos celulares têm proteção eficiente 
no Brasil, e a telefonia criptografada é quase desconhecida no país.  

Brasil tem menos de 1% de celulares com 
proteção eficiente

Disney

Negócios em Pauta

BMW mais equipados e tecnológicos 
Elegância, design, alta eficiência e tecnologia marcam as novas 

versões do BMW 118i Sport GP (R$ 259.950,00) e do BMW 218i 
Gran Coupé Sport GP (R$ 270.950,00), já disponíveis em toda a 
Rede BMW do Brasil. Os lançamentos fazem parte do compro-
misso do BMW Group em trazer mais de 20 carros ao país este 
ano, permitindo que consumidores tenham experiências mais 
inovadoras e dinâmicas ao volante. Produzidos nas fábricas de 
Leipzig e Regensburg, na Alemanha, a nova geração de ambos os 
modelos traz como novidades ergonomia aprimorada por meio de 
bancos com ajustes elétricos, teto solar panorâmico e mais tecno-
logias de assistência ao motorista. O 118i Sport GP ganhou ainda 
novas rodas de cinco raios duplos Multi-Spoke, mais esportivas, 
em substituição às antigas de seis raios, enquanto o 218i Gran 
Coupé agora oferece revestimento interno dos bancos Sensatec. 
Possuem ainda Parking Assistant, sistema que mede os espaços 
para estacionar automaticamente por intermédio de câmeras e de 
sensores, realizando as manobras com máxima precisão, economia 
de tempo e conforto.   Leia a coluna completa na página 3

Foto: bmw.com/reprodução
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Palestra online sobre as readaptações 
de consumo

@Nessa quarta-feira, dia 12, às 17h30 acontece a palestra A trans-
formação do consumo durante e pós-pandemia, que faz parte da 

Semana do CCSA Online, é promovida pelo Centro de Ciências Sociais 
e Aplicadas (CCSA) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), 
em parceria com a Empresa Junior Mackenzie Consultoria. Para se 
inscrever no evento acesse: http://www3.mackenzie.br/eventos/index.
php?evento=4864. O objetivo é analisar as mudanças e a readaptação 
dos hábitos dos consumidores, como aqueles que não tinham o cos-
tume de realizar compras online e passaram a ver na internet uma 
opção viável para consumo. A palestra também abordará o cenário 
das empresas pós-pandemia, sobretudo daquelas que não estavam 
nas plataformas digitais e tiveram que migrar para este ambiente, 
aprendendo a vender e atender às demandas dos clientes de formas 
alternativas.  Leia a coluna  completa na página 2
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A pandemia trouxe uma 
crise sanitária, humanitária e 
econômica sem precedentes. 

Depois de um ano da primeira morte regis-
trada por Covid-19 no Brasil, a população 

e consequentemente o setor de turismo, ainda 
têm sofrido com os impactos do vírus. Segundo 
a Fecomercio SP, em janeiro deste ano, a região 
registrou queda de quase um terço (30,2%) do 
faturamento em comparação ao mesmo período 
do ano passado e o turismo nacional perdeu 110 
mil postos de trabalho em 2020.

Com esse cenário, a necessidade de se reinven-
tar ficou ainda mais evidente e instituições com 
investimento em soluções tecnológicas estarão 
um passo à frente para acelerar a retomada tão 
esperada. Contextualizando o ramo turístico, o 
principal desafio é oferecer, mais do que cultura e 
entretenimento, segurança e confiança aos visitan-
tes. Em busca de solucionar essas adversidades, 
a transformação digital aparece como principal 
aliado das empresas que atuam neste ramo. 

É fundamental a implantação de soluções 
que permitam compartilhar informação entre 
todos os agentes da cadeia de valor, conhecer 
as demandas dos clientes e melhorar a gestão 
dos espaços. Além disso, inovar nos negócios 
e estar preparado para rápidas mudanças são 
temas essenciais para ter em mente durante 
esse período instável e inédito.

Trazendo essa abordagem para o ponto de 
vista prático, é necessário ter o olhar digital di-
recionado a quatro pontos essenciais: estratégia 
de negócios, comunicação, canais e clientes. O 
primeiro ponto pode ter como alavancas o acesso 
fácil a políticas de cancelamento flexíveis e ofe-
recer novas soluções de serviços e pagamento, 
junto a estímulos como cupons de desconto e 
novas formas de se relacionar com as empresas, 
como por meio de assinatura.

No âmbito da comunicação, é imprescindível 
fortalecer o posicionamento da marca como 
responsável e acolhedora e acessar os clientes 
com ofertas o máximo personalizadas e flexíveis, 
visto que todos estão recebendo uma enxurrada 
de conteúdo. Com o alerta para esses elementos 
e num modelo de negócio digitalizado, os canais 

Digitalização como alavanca na 
retomada do setor de turismo
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 ENCANTAMENTO

devem estar integrados e tornou-se importante 
simplificar a jornada do hóspede ou passageiro, no 
processo de busca, reserva e contato com a em-
presa para dúvidas e ajustes a qualquer momento.

Além disso, o negócio, comunicação e ca-
nais devem ter estratégias centralizadas no 
consumidor, com análise e conhecimento do 
público-alvo e constante avaliação para apri-
morar essa relação. Não à toa áreas chamadas 
de Customer Success ou Customer Experience 
(CX) estão se tornando cada vez mais presentes 
e com projetos que permeiam todas as demais. 
E então, finalmente, temos como tópicos-chave 
no setor para implantar de fato a digitalização 
nas camadas citadas: ecossistema de dados até 
chegar na inteligência artificial, automações e 
ecossistema de soluções de CX.

Quanto a dados, só com a captura do com-
portamento de compra, dúvidas, reclamações, 
sugestões e construção de modelos que o ne-
gócio possa ter facilmente em mãos, é que são 
construídos aplicativos, realidade aumentada, 
chatbots e pontos de contato nas redes sociais ou 
outros canais que realmente proporcionem uma 
experiência que incentive as pessoas a viajar. 

E é claro que esses dados também são de 
grande valor para o planejamento, simulação 

de situações futuras e decisões para adequar 
constantemente o quadro de funcionários, 
os serviços e produtos oferecidos e a gestão 
dos espaços com os parâmetros de segurança 
adequados de distanciamento para cada fase 
que passamos. As automações permeiam princi-
palmente o backoffice, reduzindo a ineficiência 
de atividades repetitivas e ainda manuais, para 
ter os colaboradores focados no que gera valor.

Toda a parte de CX entra em com quem, 
como, quando e onde seu cliente, hóspede 
ou passageiro vai te acessar antes, durante e 
depois da viagem. As soluções tecnológicas 
estão conversando entre si e trazem ao time de 
atendimento uma visão atualizada das informa-
ções? O time está treinado, preparado e possui 
uma liderança que adapta ações nos cenários 
críticos? Os processos são ágeis e resolvem as 
questões trazidas?

Temos a população na expectativa e com 
uma vontade latente de realizar viagens de 
forma segura, portanto, as empresas que tive-
rem essas iniciativas ajustadas e em constante 
atualização sairão na frente na retomada que 
todos nós esperamos e visualizamos com a 
vacinação evoluindo.

(Luisa Rigitano é specialista em Travel, Airlines & 
Hospitality da Minsait no Brasil)

vacinação contra gripe
A segunda etapa da Campanha Nacio-

nal de Vacinação contra o vírus Influenza 
começa hoje (11) e vai até o dia 8 de ju-
nho. É destinada a idosos com mais de 60 
anos e professores. Cerca de 33 milhões 
de pessoas deverão ser imunizadas nesta 
fase. A terceira fase, entre 9 de junho e 9 
de julho, abrangerá cerca de 22 milhões 
de pessoas. Pessoas que tomaram a pri-
meira ou a segunda dose da vacina contra 
a Covid-19 devem esperar pelo menos 
14 dias para tomar o imunizante contra 
a gripe. Já foram aplicadas 6,9 milhões 
das 27, 3 milhões de doses distribuídas 
a todos os estados (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/boa-experiencia-e-o-novo-marketing-para-94-das-pessoas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-11-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-11-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/denise-debiasi/sem-igualdade-nao-ha-integridade-muito-menos-etica/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/abusos-e-insanidades/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/brasil-tem-menos-de-1-de-celulares-com-protecao-eficiente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cerca-de-70-dos-negocios-foram-impactados-negativamente-pela-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/empresas-que-investiram-em-inovacao-tecnologica-aumentaram-a-receita/
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News@TI
Fuse IoT amplia atuação de mercado com 
aquisição da TAO Energy

@Fundada em 2020, a fuse IoT, startup integradora de tecnologia 
da Internet das Coisas que entrega ecossistemas completos 

(do hardware à aplicação), por meio de parceiros, acaba de adquirir 
100% da TAO Energy, com o intuito de ampliar sua área de atuação 
no mercado latino-americano. A TAO Energy é uma empresa espe-
cializada no mercado de tecnologia, com uma carteira consistente 
de clientes, que inclui Ambev, Siemens, Raízen, Aditya Birla Novelis 
e Docol Metais Sanitários, entre outros. A fuse IoT adquiriu toda sua 
infraestrutura e produtos, bem como os projetos em andamento, 
passando a ser responsável por toda a operação (https://fuseiot.io/).

São Paulo, terça-feira, 11 de maio de 2021 Negócios2 Negócios
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Abusos e 
insanidades

A história da 
Humanidade é 
recheada de coisas e 
perfis extravagantes. 
O imperador Calígula 
nomeou senador seu 
cavalo de estimação. 

Diz-se que o sultão oto-
mano Ibrahim I prati-
cava arco e flecha nos 

servos de seu palácio e ainda 
mandava conselheiros à busca 
da mulher mais gorda para 
ser sua esposa. O imperador 
romano Heliogábalo começou 
suas loucuras aos 17 anos. Com 
amantes de ambos os gêneros, 
usava mulheres nuas para 
carregá-lo enquanto estava 
em cima de uma carruagem, 
de onde as chicoteava. 

Certa ocasião, seus con-
vidados foram amarrados a 
uma roda d'água, que girou 
lentamente e os afogou. O 
presidente do Turcomenistão, 
Turkmenbashi, dava seu nome 
aos dias da semana e, não sa-
tisfeito, construiu uma estátua 
dourada de 24 metros voltada 
para o sol.

Já o rei Sol, Luis XIV, desfila-
va no Palácio de Versalhes em 
um cavalo cravejado de dia-
mantes. Seu compatriota, o rei 
francês Charles VI, imaginava 
ser feito de vidro. E Idi Amin 
Dada, o ditador de Uganda, 
garantia que conversava com 
Deus. Outros se consideravam 
deuses.

E por aí segue o desfile de 
excentricidades. Entre nós, o 
que mais se narra é sobre os es-
cândalos da vida privada de um 
ou outro governante. Sabemos, 
por exemplo, que Pedro I dava 
vazão a mexericos. Disfarçado, 
saía à noite para a farra. Che-
gou a se relacionar com Maria 
Benedita, irmã mais velha de 
sua amante, Domitila de Cas-
tro, a marquesa de Santos. De 
lá para cá, a fileira cresceu.

O fato é que, hoje, a estampa 
das coisas mirabolantes se 
volta para o cotidiano da po-
lítica, principalmente na área 
do disse-que-disse, mentiras, 
versões e meias verdades. 
Flagremos a paisagem seca 
de Brasília. Na quarta-feira, 
o presidente Jair Bolsonaro 
chegou a insinuar que o vírus 
foi um instrumento da “guer-
ra química” para propiciar a 
um país asiático crescimento 
econômico: “Qual o país que 
mais cresceu seu PIB? Não vou 
dizer para vocês. O que está 
acontecendo com o mundo 
todo, com sua gente e com o 
nosso Brasil?”. 

Foi mais um torpedo contra 
a China nesse momento em 
que grande parte do terri-
tório aguarda os insumos lá 
produzidos para abastecer o 
Instituto Butantan, que fabrica 
a Coronavac. Desleixo, falta 
de sensibilidade, couraça de 
jacaré, diplomacia no lixo? 

Essas são  expressões atiradas 
contra Sua Excelência, quando 
se sabe que a tese defendida 
por nosso mandatário é con-
testada por cientistas e pela 
própria Organização Mundial 
da Saúde (OMS). 

O que esse destampatório 
pode criar? Mais contrarie-
dade, mais rechaço por parte 
das autoridades chinesas, que 
já ouviram tais insinuações do 
governo brasileiro algumas 
vezes. Será que ainda terão 
paciência para aguentar os 
tiros do capitão?

Dito isto, reaparece a re-
corrente hipótese: e se o pre-
sidente, porta-voz maior do 
negacionismo contra a ciência, 
defensor do tratamento preco-
ce contra a Covid 19 à base de 
cloroquina, for também sim-
pático ao polêmico conceito 
da “imunidade de rebanho”? 

Navegando nessa corrente, 
parece desejar que a população 
atinja logo esse estado.

Quanto mais cedo se chegar 
a essa imunidade, melhor se-
ria para o governo, eis que as 
massas estariam naturalmente 
protegidas e os números de 
contaminação tenderiam a 
baixar. É triste ver que um 
pensamento com esse escopo 
seja defendido por pessoas 
que enxergam os mais de 400 
mil mortos como meros “CPFs 
cancelados”.

Ora, se o presidente insiste 
em culpar a China neste mo-
mento em que o principal par-
ceiro comercial do Brasil está 
sendo procurado por muitos 
países, que esperam por seus 
insumos e vacinas, é porque 
deve estar se lixando para isso. 
Se não tem cuidado para ser 
um pouco “mais diplomata” 
nesses tormentosos momentos 
pandêmicos é porque teria 
intenção de jogar o país no 
fundo das trevas. Porque no 
meio ele já está.

A linguagem presidencial, 
pelo visto, vai continuar a 
espalhar fagulhas. Não há 
como fazer o homem mudar de 
postura. A fogueira está acesa. 
E ele, em vez de apagá-la com 
muita água, joga querosene. O 
ditado lhe cai bem: “o pau que 
nasce torto nunca se endirei-
ta”. Resta pedir aos quadros do 
seu entorno que administrem 
o ímpeto presidencial. O de-
creto, que sinalizou, proibindo 
governadores e prefeitos de 
fechar serviços, é visto como 
descaso para com o próprio 
STF, que julgou a constitu-
cionalidade da matéria. Eles 
possuem esse direito.

O presidente garantiu que o 
decreto seria cumprido. E que 
ninguém ouse desobedecer. 
O que significa isso? Alguma 
extravagância pela frente?

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Advogado dá dicas para evitar 
falência de empresas em 

razão da pandemia
Os pedidos de falência de empresas no Brasil aumentaram 12,7% em 2020, segundo dados do Boa Vista SCPC, a 
primeira alta desde 2016. 

A situação não é diferente em rela-
ção aos pedidos de recuperação 
judicial que cresceram 13,4% 

na comparação entre 2020 e 2019. 
E as perspectivas para 2021 não são 
animadoras frente ao agravamento da 
pandemia da COVID-19. A expectativa é 
de um agravamento da situação, a partir 
da apresentação de novos processos de 
recuperação judicial, principalmente 
por parte de pequenas e médias empre-
sas. Em muitos escritórios de advocacia 
brasileiros, inclusive, o número de 
consultas sobre o tema vem crescendo 
progressivamente.

A recuperação judicial é um instru-
mento legal que permite à empresa 
buscar meios para manter suas ativi-
dades, uma solução jurídica que vem 
sendo adotada, com frequência cada 
vez maior, para a superação de dívidas e 
a manutenção dos empregos dos traba-
lhadores. E, claro, para evitar a falência. 
A recuperação judicial foi revista pela 
Lei 11.101, de 2005, que substituiu a 
antiga a Lei das Concordatas, de 1945. 
A falência é o encerramento das ati-
vidades com a venda total dos ativos.

“O pedido de recuperação judicial 
acaba sendo o que a empresa precisa 
para conseguir se reestruturar, pagar 
credores, recuperar a credibilidade, 
comprovar a capacidade de arcar com 
seus compromissos futuros e superar 
um momento difícil”, explica o advoga-
do Luciano Ramos Volk, sócio do VGF 
Advogados e um especialista no tema.

E como os empresários devem agir? 
Que providências devem ser adotadas? 
Como um escritório de advocacia espe-
cializado em contencioso, recuperação 
judicial e falências pode contribuir com 
o processo? Essas, segundo Luciano 
Ramos Volk, são algumas das principais 
dúvidas apresentadas pelos clientes 
que procuram o VGF Advogados.

Ainda segundo o especialista, uma 

Pexels

realmente reverter o processo. “Assim, 
fica clara a necessidade da contratação 
de um escritório com experiência para 
a prestação de consultoria. A avaliação 
permanente de um especialista faz toda 
a diferença em um processo longo e 
extremamente delicado como esse”, 
explica Volk.

O advogado sugere algumas medidas 
que podem ser decisivas para que um 
gestor evite a recuperação judicial e, 
sobretudo, a falência. “Esteja atento aos 
sinais, principalmente aos relacionados 
à queda no volume de vendas, saída 
de clientes, aumento da folha salarial, 
queda de faturamento, redução da pro-
dutividade e fatores externos. Mapeie 
os riscos, crie planilhas de monitora-
mento, se reúna com mais frequência 
com diretores, gerentes e conselheiros, 
crie estratégias para minimizar danos, 
trabalhe com cenários a curto, médio e 
longo prazo, analise as dívidas e renego-
cie com os credores e reduza os custos 
fixos. Poderíamos citar um sem número 
de outras providências mas, com base 
nas principais, é possível se preparar 
com uma estratégia completa e segura 
para evitar a crise”, completa Volk.

recomendação importante é criar um 
comitê, integrado por colaboradores 
com perfil multidisciplinar, represen-
tando os principais setores da empresa, 
para que seja realizado um diagnóstico 
preciso da situação, o entendimento 
dos processos de cada área e a busca 
de um cronograma para a implementa-
ção das soluções. Afinal, reforça Volk, 
é fundamental entender os elementos 
que levaram a empresa àquela situação 
extrema e resolvê-los. É importante 
avaliar também se a situação da empre-
sa se deteriorou em virtude de fatores 
internos, externos ou da combinação 
de ambos.

Segundo Luciano Ramos Volk, é fun-
damental entender que a decretação da 
falência é o último passo em todo esse 
processo de deterioração econômico-fi-
nanceira pelo qual passa uma empresa. 
Até chegar a esse momento extremo, 
são inúmeras as medidas que podem 
ser tomadas para reverter o processo. 
Entre elas está um minucioso mapea-
mento da situação, incluindo a avaliação 
da estrutura da empresa, os passivos, 
o patrimônio, o perfil dos credores, 
os processos e entender se é possível 

O Instituto de Gestão e Tecnologia da 
Informação (IGTI) está com inscrições 
abertas para o próximo Programa de 
Bootcamps 2021, que começa no dia 
13 de maio. As aulas são 100% online 
e o aluno não paga mensalidades, ape-
nas uma taxa de matrícula no valor de 
R$ 150,00. Estão disponíveis mais de 
30 cursos profissionais, como Software 
Development, Inteligência Artificial, 
Data Science, Cybersecurity, Cloud 
Computing, UX, entre outros. O IGTI 
é referência nacional entre os profis-
sionais de Tecnologia da Informação 
e considerado uma das empresas 
mais inovadoras do país no uso da 
tecnologia, na categoria Educação. 
As inscrições podem ser feitas até dia 
13 de maio pelo link https://www.igti.
com.br/custom/bootcamps-gratuitos/. 

Com alta carga de prática das ati-
vidades e foco em situações reais do 
mercado, os Bootcamps são tendência 
em todo o mundo por seu poder de ace-
lerar as carreiras e preparar os alunos 
para novas oportunidades de trabalho. 
Estudantes e profissionais de todas as 
áreas - não somente de tecnologia - se 
credenciam e destravam suas capacida-
des de inovar e encontrar soluções para 
tornar os negócios mais competitivos 
e eficientes. Os cursos e programas de 
aprendizado são criados tendo em vista 
as carreiras mais promissoras e com 
maior demanda das empresas.

Os inscritos para a próxima edição 
têm um motivo a mais para aproveitar 

IGTI abre inscrições para bolsas de estudo de Bootcamp
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a oportunidade: os alunos que se inscre-
verem em um dos cursos terão também 
desconto para participar do “Programa 
de Imersão Internacional - edição Vale 
do Silício Tecnologias Disruptivas”, 
com início em 14 de junho. (leia mais 
sobre o programa aqui https://www.igti.
com.br/custom/programa-de-imersao-
-internacional/).

“A capacitação e a educação acessível 
a todos está no nosso DNA. Somos uma 
edtech de ensino superior a distância 
e temos tecnologia para fazer com que 
o conhecimento de altíssima qualidade 
não precise custar caro. Queremos pro-
mover a ruptura dos antigos padrões e 
auxiliar os profissionais e suas empresas 

a desenvolverem novos modelos de 
negócios, produtos e soluções, com 
inovação de base tecnológica”, afirma 
Vinícius Bozzi, CEO do IGTI. 

Com duração de dois meses e 
meio e 148 horas de conteúdo, os 
Bootcamps são cursos imersivos, 
com ênfase na prática e no apren-
dizado por meio de experimentação 
e aplicação de soluções originais em 
tecnologia. O IGTI oferece cerca de 
sete mil bolsas de estudo e subsidia 
o conteúdo, disponibilizado gratui-
tamente durante o curso, com co-
brança apenas da taxa de matrícula. 
São elegíveis para as bolsas alunos 
a partir de 18 anos. 
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portfólio inovador para atender aos diversos gostos dos consumidores em 
todo o Brasil. Sua história se iniciou em 8 de maio de 1901, com a indus-
trialização da erva-mate em Curitiba, e é marcada pelo desenvolvimento 
e crescimento do segmento de chás no país. Empresa nacional, é líder de 
mercado em chás de infusão, com volume de 64,5% em market share, e 
prontos para beber. Em constante modernização, conta com um portfólio 
com mais de 70 opções de produtos entre infusão e chás prontos para 
beber, que atendem aos mais diversos públicos. Essa variedade pode ser 
conferida nas linhas de chás funcionais, Senses (Premium), cápsulas e 
de infusão em água gelada, que ao longo dos anos têm colaborado para 
estimular e ampliar o consumo do chá no país, em qualquer momento, 
lugar e ocasião. Saiba mais em: (www.leaoab.com.br).

E - Riscos Financeiros 
A Faculdade BSSP realiza um workshop gratuito nos próximos dias 11 e 
12 (terça e quarta-feiras) sobre riscos financeiros na gestão da empresa e 
como evitá-los, usando casos reais. As aulas acontecerão 100% online, e 
prometem trazer conteúdos fundamentais sobre como lidar com a oscilação 
e a imprevisibilidade do mercado – uma tarefa crucial tanto nas grandes 
quanto das pequenas empresas. O workshop também vai falar um pouco 
sobre o poder da verdadeira Gestão de Riscos Financeiros, que auxilia no 
aumento dos lucros da empresa sem sofrer os efeitos causados pelo mer-
cado. Tudo isso a partir do estudo com quem vivenciou essa experiência. A 
programação conta com as maiores referências no mercado, como: os con-
tadores Sérvulo Mendonça, Ana Carolina Ferreira, Elisangela Castelo, Habib 
Bichara e Radjalma Amorim, além de Adriana Souza, gestora educacional. 
Inscrições e outras informações: (http://bit.ly/workshopriscosfinanceiros).

F - Pessoas com Deficiência
A Avanade, líder de inovação digital no ecossistema Microsoft, anun-
cia o lançamento da Avanade Back-end Academy - um programa de 
treinamento em tecnologia profissional para pessoas com deficiência. 
O treinamento será organizado em parceria com a Talento Incluir, con-
sultoria pioneira em Diversidade e Inclusão no Brasil, e a 99jobs, startup 
da HRTech com foco em processos de RH. Com um total de 20 vagas 
disponíveis na Academia, o treinamento acontecerá de 21 de junho a 25 
de julho de 2021. Ao concluir o programa de treinamento, a Avanade, 
junto com a 99jobs, selecionará os candidatos adequados e oferecerá 
a eles cargos de tempo integral na empresa. As inscrições podem ser 
enviadas online até 6 de junho em: (99jobs.cc/academia- avanade).  

G - Maneira Inovadora 
Com o objetivo de transformar o mercado de seguros oferecendo tec-
nologia e inovação focada nas demandas do cliente, a Kovr Seguradora 

A - Cadeiras Gamers
A comercialização de cadeiras gamers, utilizadas por jogadores online, tem 
crescido com a pandemia. Segundo levantamento do Grupo All Nations, uma 
das maiores distribuidoras de produtos e equipamentos nos mais variados 
segmentos da tecnologia no Brasil, a procura por esses produtos cresceu 
cerca de 35% no primeiro trimestre em comparação com os 90 dias anteriores. 
Além das cadeiras gamers, itens como placas de vídeo e componentes de 
informática em geral estão entre os mais procurados pelos brasileiros nos 
últimos 12 meses. Pelo mapeamento da empresa, consumidores dos estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os maiores compradores 
de itens de informática para a quarentena e o trabalho remoto no período 
de pandemia no país, seguidos por pedidos oriundos do Paraná, Rio Grande 
do Sul e Bahia. Saiba mais em: (www.allnations.com.br).

B - Melhor Maternidade 
Centro especializado nos cuidados com a saúde integral da mulher e do neo-
nato, com serviços de alta complexidade para gestações de risco, o Hospital e 
Maternidade Santa Joana acaba de ser eleita a melhor maternidade, de acordo 
com a opinião de 19% dos 1.023 entrevistados pela pesquisa “O Melhor de São 
Paulo”, realizada pelo Grupo Folha. O levantamento considerou moradores 
da capital com 16 anos ou mais das classes A e B, que avaliaram as melhores 
marcas de serviços da cidade. Com mais de 700 mil partos realizados ao longo 
de sua história, o Grupo Santa Joana, do qual o Hospital e Maternidade Santa 
Joana faz parte, possui uma grande experiência. Além de oferecer um cuidado 
completo para a mulher e o neonato, desde o diagnóstico ao tratamento e 
desfecho. Saiba mais em: (www.santajoana.com.br).

C - Indústria da Cannabis
A The Green Hub, consultoria e aceleradora com foco específico na indústria 
legal da cannabis, abre inscrições para sua terceira chamada de startups. 
A iniciativa tem como objetivo encontrar soluções criativas e inovadoras 
para o mercado medicinal e industrial em torno da planta. Desta vez, além 
do Brasil, o processo está aberto a projetos do mundo inteiro em especial 
para startups da América Latina. Por conta disso, a consultoria pretende 
se aproximar de empresas do Uruguai para viabilizar experimentos e testes 
de novas tecnologias, além disso fechou uma parceria estratégica com a 
incubadora Ingenio (ingenio.org.uy), localizada no laboratório tecnológico, 
em Montevidéu. A participação de empreendimentos pode ser confirmada 
até o início de julho, por meio de inscrição no site: (http://www.thegreenhub.
com.br/lp/3-chamada-de-startups/). 

D - 120 Anos de Pioneirismo 
A Leão Alimentos e Bebidas chega aos 120 anos superando metas, im-
pulsionadas pelo desempenho da linha de chás para infusão, e com um 

chega ao mercado. A companhia é a nova cara da Seguradora Invest, 
e das companhias InvestPrev e Invest Capitalização, que já possuem 
uma história de mais de 45 anos, mais de 3.000 corretores parceiros, 
200 funcionários receita de mais de R$ 1 bilhão. O grupo de segura-
doras passou recentemente por uma transformação societária, com a 
aquisição por parte do Banco Máxima, que trouxe um time de liderança 
experiente de executivos do mercado segurador , além de implantação 
de governança e plano estratégico focado em inovação e tecnologia. A 
Kovr chega ao mercado de seguros tendo como principal diferencial 
oferecer a melhor experiência para seus clientes, por meio de produtos 
elaborados sob demanda, com foco em modalidades de distribuição e 
produtos altamente inovadores (www.kovr.com.br).

H - Adiamento da Agrishow 
Em pesquisa com todos os expositores da feira sobre sua realização em 
2021, o resultado mostrou que a maioria não acredita nesta possibilida-
de, em razão das barreiras sanitárias e de todo o cenário de incertezas 
e sem precedentes que o país vivencia em decorrência da pandemia. 
E, de fato, a situação da saúde pública no Brasil ainda é considerada 
grave e não permite se ter uma visibilidade de qual será o seu patamar 
em junho e as consequentes restrições impostas pelos órgãos sanitários 
governamentais. Assim, as realizadoras do evento: Associação Brasileira 
do Agronegócio, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipa-
mentos, Associação Nacional para Difusão de Adubos, Faesp e Sociedade 
Rural Brasileira -, juntamente com a Informa Markets, organizadora da 
Agrishow, decidiram transferir a data da feira para o período de 25 a 29 
de abril de 2022. Para mais informações: (www.informamarkets.com).

I - Dante no Espaço
A próxima missão de astronautas para a Estação Espacial Internacional 
vai levar uma cópia da “Divina Comédia”, obra-prima do poeta italiano 
Dante Alighieri, para ser liberada no Espaço. A edição será preparada 
pela editora de Bolonha Scripta Maneant, cuja tradução seria “os escritos 
permanecem”, em colaboração com a empresa Human Space Services, 
de Verona. Chamado “Dante entre as Estrelas”, o projeto prevê o envio 
de um volume de sua obra feito em titânio e ouro, os únicos materiais 
capazes de resistir no Espaço aberto. O livro flutuará no universo como 
um testemunho da vida e da cultura na Terra. A próxima missão para 
a ISS partirá no dia 13 de outubro de 2021, ano que marca o sétimo 
centenário da morte de Dante Alighieri (ANSA).

J - Mobilidade Urbana
Estão abertas as inscrições para chamada pública para a elaboração de 
projetos de mobilidade urbana sustentável. A iniciativa do Ministério 
do Desenvolvimento Regional, em parceria com o KfW Banco de De-
senvolvimento, o BID e o BNDES, visa oferecer apoio técnico a estados 
e municípios interessados em desenvolver projetos que contribuam 
para a redução de emissões de gases de efeito estufa e para a inclusão 
social. As melhores propostas terão seus estudos de pré-viabilidade 
financiados com recursos não reembolsáveis do governo alemão, por 
meio do KfW e do Global Environment Facility, administrado pelo BID. 
Podem participar da chamada municípios acima de 500 mil habitantes, 
estados e suas capitais. As inscrições podem ser feitas no link: (https://
bndes.gov.br).

Por que você 
deveria saber sobre 
Investimento Anjo?

Empresas da economia 
tradicional perderam 
espaço para negócios 
digitais, escaláveis 
e disruptivos e as 
startups representam 
esse modelo de inovação 
adotado pelo mundo. 

Ao mesmo tempo, es-
tamos vivendo em um 
cenário de juros baixos, 

no qual os investimentos em 
renda fixa não se mostram 
mais tão vantajosos. Dentro 
dessa realidade, aqueles que 
investem pensando no futuro, 
saem na frente. Com o ecos-
sistema de inovação em fase 
de amadurecimento, estar 
presente nele é o movimento 
natural do mercado. 

Para diversificar a carteira 
de investimentos, ajudar no 
crescimento do segmento de 
tecnologia do país e ainda ter 
ganhos financeiros reais, entra 
em cena a figura do investidor
-anjo. Para quem ainda não 
está muito familiarizado com 
o termo, o investidor-anjo é 
uma pessoa física, em geral 
um empresário ou empreen-
dedor que possui uma carreira 
consolidada, com recursos 
acumulados para alocar uma 
parte do próprio patrimônio 
em outra empresa, além de 
levar sua própria experiência 
como apoio, rede de contatos 
e know-how. 

Esse “personagem” costuma 
entrar após a fase inicial da 
startup, com a missão de ala-
vancar o negócio. Aqueles que 
se arriscam a mergulhar nesse 
universo, recebem, como con-
trapartida, um percentual do 
negócio. Uma das vantagens 
do investimento-anjo é que a 
perda é limitada ao montante 
investido, mas o ganho pode 
ser exponencial. Além disso, 
a lei protege o investidor-anjo 
em relação a possíveis passi-
vos que a startup possa ter.

O caminho para o sucesso 
do investidor-anjo são os em-
preendedores que ele investe 
e saber escolher o time certo é 
o grande desafio. São eles que 
vão decidir os caminhos, na 
maioria das vezes sem ter os 

recursos ideais para isso, e o 
fato de estarem 100% focados 
em tentar coisas diferentes até 
dar certo é que fazem deles 
os únicos que podem, de fato, 
garantir que seu investimento 
valorize ao longo do tempo. 

Se conversar com qualquer 
empreendedor que tenha 
uma história de sucesso, vai 
descobrir que todos viveram 
um momento de quase derrota 
antes da vitória. Brigas na Justi-
ça com gigantes, mudanças no 
mercado, concorrentes mais ca-
pitalizados, perdas que afetam 
o lado pessoal e emocional. Se 
empreender é arriscar, startup 
é montanha-russa sem cinto 
de segurança. Os times que 
sobreviveram a isso tinham algo 
único, escolhiam problemas 
e mercados maiores, contra-
tavam melhor, conquistavam 
clientes de um jeito diferente, 
pensavam em modelos de ne-
gócios inovadores.

É por isso que os melhores 
anjos que eu já conheci, antes 
foram empreendedores e, por 
isso, tinham uma bagagem 
para entender como ajudar 
(e não atrapalhar) a startup 
em cada desafio que ela ain-
da não sabia como enfrentar. 
Para quem quer apostar no 
investimento em inovação, é 
preciso entender as práticas 
e ferramentas que ajudam a 
tomar as melhores decisões 
diante desse novo cenário. 
Diferente da Bolsa de Valores, 
em uma startup, o investidor 
influencia no crescimento. 

O anjo-líder dentro de um 
pool de investimentos, por 
exemplo, comanda a rodada 
com outros investidores e faz 
uma curadoria de empresas 
que estão em fase de tração, 
com geração de receita e 
crescimento comprovado. Por 
fim, é importante ressaltar que 
buscar aprendizado sobre o 
que é necessário para investir 
nas empresas certas e gerir 
portfólio com excelência é 
fundamental para diminuir 
riscos e maximizar ganhos. 

Comece a investir hoje no 
futuro que você acredita.

(*) - É empreendedor há mais de 20 
anos, já foi presidente da Associação 

Brasileira de Startups (ABStartups), 
investidor-anjo em 30 startups e 

founder do Investidores.vc.

Amure Pinho (*)

Comodidade para o contribuinte 
que pagará a dívida protestada em um 

dia e no dia seguinte o protesto 
estará cancelado.

Desde ontem (10), o cidadão que tiver 
dívida estadual protestada, entre elas o 
IPVA, poderá quitar seus débitos e fazer 
o cancelamento do protesto em Cartório, 
diretamente via internet. Ao todo, são 
mais de 5,4 milhões de títulos não pagos 
e protestados pelo Governo do Estado de 
São Paulo, sendo que 95% - mais de 5,2 
milhões - são relativos ao não pagamento 
de IPVAs. 

Além do tributo sobre veículos, podem 
ser quitadas outras dívidas estaduais, 
como ICMS e ITCMD, multas estaduais 
e relativas a processos judiciais. A no-
vidade, agora disponível na Plataforma 
Eletrônica (www.protestosp.com.br), 
permitirá ao cidadão em débito com o 
Estado acessar sua dívida protestada 
com os devidos encargos legais, gerar o 
boleto para pagamento ou pagar direta-
mente pela plataforma, não necessitando 
comparecer direto ao credor - Governo 
do Estado - para quitar a dívida. 

A iniciativa permite a substituição do 
atual procedimento, no qual a pessoa 
que tivesse dívida protestada deveria 
primeiro quitar a dívida com o Governo 
Estadual, esperar seis dias úteis e depois 
comparecer ao cartório para cancelar o 
protesto. Com o novo procedimento, o 
débito é pago e o protesto é cancelado 
após a confirmação do pagamento da 
dívida. Segundo o presidente do Instituto 
de Estudos de Protesto de Títulos de 
São Paulo, José Carlos Alves, “a porta-

As instituições financeiras projetaram o crescimento do PIB este 
ano de 3,14% para 3,21%.

Segundo o boletim Fo-
cus de ontem (10), 
pesquisa divulgada  

pelo Banco Central (BC), 
com a projeção para os prin-
cipais indicadores econômi-
cos, a Selic deve terminar o 
ano de 2021 em 5,50%. Na 
semana passada, o Copom 
decidiu elevar a taxa em 
0,75%, passando para 3,50% 
ao ano, conforme sinalizado 
pela diretoria do BC, em 
abril.

Para o fim de 2022, a 
estimativa é de que a taxa 
básica suba para 6,25% ao 
ano. E para o fim de 2023 e 
2024, a previsão é de 6,5% ao 
ano. O BC usa a Selic como 
principal instrumento para 
controlar a inflação. Quando 
o Copom aumenta a taxa 
básica de juros, há reflexos 

Custo da cesta básica 
aumentou em 15 capitais

O custo médio da cesta básica de 
alimentos aumentou em 15 cidades e 
diminuiu em outras duas, entre março 
e abril, de acordo com a Pesquisa Na-
cional da Cesta Básica de Alimentos, 
realizada mensalmente pelo DIEESE 
em 17 capitais. As maiores altas foram 
registradas em Campo Grande (6,02%), 
João Pessoa (2,41%), Vitória (2,36%) e 
Recife (2,21%). As capitais onde ocor-
reram as quedas foram Belém (-1,92%) 
e Salvador (-0,81%).

A cesta mais cara foi a de Florianópolis 
(R$ 634,53), seguida pelas de São Paulo 
(R$ 632,61), Porto Alegre (R$ 626,11) e 
Rio de Janeiro (R$ 622,04). As cidades 
em que a cesta teve menor custo foram 
Aracaju (R$ 469,66) e Salvador (R$ 
457,56).

Em 12 meses - comparando o custo 
em abril de 2020 e abril deste ano -, o 
preço do conjunto de alimentos básicos 
subiu em todas as capitais que fazem 
parte do levantamento. As maiores taxas 
foram observadas em Brasília (24,65%), 
Florianópolis (21,14%), Porto Alegre 
(18,80%) e em Campo Grande (18,27%).

Com base na cesta mais cara que, no 
mês de abril, foi a de Florianópolis, o 
DIEESE estimou que o salário mínimo 
necessário deveria ser equivalente a 
R$ 5.330,69, valor que corresponde a 
4,85 vezes o piso nacional vigente, de 
R$ 1.100,00. O cálculo é feito levando 
em consideração uma família de quatro 
pessoas, com dois adultos e duas crian-
ças (ABr).
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Mercado financeiro mantém a 
Selic em 5,50%

O mercado financeiro manteve a mesma projeção da semana passada para a taxa básica de juros, a Selic
da meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo Banco 
Central. 

As instituições financei-
ras consultadas pelo BC 
elevaram a projeção para o 
crescimento da economia 
brasileira este ano de 3,14% 
para 3,21%. Para o próximo 
ano, a expectativa para o 
PIB passou de 2,31% para 
2,33%. Em 2023 e 2024, o 
mercado financeiro projeta 
expansão do PIB em 2,5%. 
A expectativa para a cotação 
do dólar passou de R$ 5,40 
ao final deste ano para R$ 
5,35. Para o fim de 2022, a 
previsão é de que a moeda 
americana fique em R$ 5,40. 
Em 2023 e 2024, a previsão é 
de que o dólar custe R$ 5,20 
e R$ 5,10, respectivamente 
(ABr).

nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança, 
desaquecendo a economia.

A previsão do mercado 
financeiro para o IPCA des-
te ano subiu mais uma vez. 
Passou de 5,04% para 5,06%. 

Foi o quinto aumento con-
secutivo na projeção. Para 
2022, a estimativa de inflação 
subiu de 3,6% para 3,61%. 
Tanto para 2023 como para 
2024 a previsão para o índice 
é de 3,25%. A projeção para 
2021 está próxima do limite 

Pagamento online de dívidas 
de IPVA protestadas

ria representa conforto e comodidade 
para o contribuinte, que pagará a dívida 
protestada em um dia e no dia seguinte 
o protesto estará cancelado”. 

Na mesma plataforma online também 
é possível a qualquer cidadão realizar, 
com segurança, comodidade e rapidez, 
consultas gratuitas de protesto, requerer 
cancelamentos com as autorizações do 
credor, fazer pedidos de certidão, enviar 
eletronicamente títulos a cartório e emitir 
declarações de anuência ao devedor. Em 
2019, os Cartórios de Protesto firmaram 
uma parceria similar com a Procurado-
ria-Geral do Município de São Paulo, 
permitindo o pagamento online de dívi-
das municipais protestadas pela mesma 
plataforma eletrônica (AI/IEPTB/SP).



O impacto da 
pandemia no uso de 

robôs de conversação

A pandemia trouxe 
transformações 
sociais e econômicas 
que alteraram  a 
relação entre as 
pessoas e a maneira 
como o consumidor 
interage com as 
empresas

Dentre diversos exem-
plos que provam 
isso, está o fato de 

que, durante o isolamento 
social, segundo startups 
e companhias que atuam 
no setor de telecomunica-
ções/ softwares, o brasileiro 
passou a falar mais com as 
máquinas ou robôs de con-
versação. 

Seja pela constatação de 
que as pessoas começaram 
a passar muito mais tempo 
navegando pela internet 
ou pela redução de call 
centers devido ao risco de 
contágio dos funcionários, 
tal mudança fez com que 
essa interação crescesse de 
50% a 200%, dependendo 
do serviço e da área de 
atuação do cliente.

Conhecido como um auto-
matizador de atendimento, 
o voicebot, ao contrário 
dos intermináveis menus 
sequenciais, que exigem 
que o cliente digite a op-
ção desejada, permite que 
a interação via voz seja 
diretamente incentivada, 
facilitando o contato e 
melhorando a experiên-
cia do consumidor. Nesse 
sentido, principalmente na 
pandemia, tal solução é uma 
das principais apostas cor-
porativas, uma vez que um 
levantamento da Statista 
aponta que 72% das pessoas 
que fazem buscas por voz 
em seus dispositivos dizem 
que isso já se tornou parte 
de suas vidas. 

Seguindo a mesma linha 
do impacto do isolamento 
social neste segmento, uma 
outra pesquisa encomenda-
da pelo Google e realizada 
pela Ipsos mostra que 40% 
dos entrevistados fizeram 
compras online em lojas e 
varejistas que não compra-
vam antes do isolamento 
social. Além disso, um em 
cada cinco consumidores 
brasileiros está experimen-
tando marcas com as quais 
normalmente não tinham 
o costume de relacionar. A 
projeção é que, até 2022, 
a busca por voz para as 
necessidades de compras 
terá se transformado em 
uma indústria de US$ 40 
bilhões de acordo com a 
Mobile Marketer. 

Aqui no Brasil, já começa-
mos a sentir esse impacto na 
indústria de relacionamento 
com clientes. Segundo o 
Mapa do Ecossistema Brasi-
leiro de Bots 2020, o número 

de robôs de conversação 
no Brasil adotado pelas 
empresas (ambos chatbots 
e voicebots) aumentou 68% 
em um ano e passou de 60 
mil para 101 mil, sendo 
que cada um dos robôs 
conversa, em média, com 8 
mil usuários únicos e troca 
92 mil mensagens por mês.

Além de tudo isso, muitas 
marcas renomadas também 
estão percebendo o quanto 
a inovação tem sido capaz 
de melhorar a eficiência do 
trabalho, em várias frentes, 
e que esta aposta positi-
va tem vindo de diversos 
segmentos do mercado, 
como operadoras de TV por 
assinatura, varejistas, ban-
cos tradicionais e digitais, 
seguradoras, universidades, 
operadoras de telecomuni-
cação, entre outras. 

Aqui vale uma constata-
ção importante: há muitos 
benefícios envolvidos na 
implantação do voicebot, 
sendo que um dos mais re-
levantes diz respeito a uma 
demanda emergente no 
mercado: a maioria dos usu-
ários prefere usar a voz para 
gerar comandos, em vez de 
digitar. Além disso, para as 
empresas, a tecnologia sig-
nifica mais automatização e 
melhor performance no dia 
a dia do atendimento.

Outra vantagem é a otimi-
zação dos recursos huma-
nos. Ao adotar a solução, 
pode-se liberar os profissio-
nais de atendimento para 
que realizem tarefas mais 
estratégicas, retirando-os 
da operação manual e repe-
titiva. A minimização de er-
ros, que são mais comuns na 
atividade humana, também 
desponta como um efeito 
bastante positivo.

Neste contexto, muitos 
acreditam que depois que a 
pandemia passar, as empre-
sas que criaram às pressas 
soluções temporárias de 
bots vão amadurecê-las e 
transformá-las em defini-
tivas. A perspectiva é de 
que após este período haja 
uma conscientização maior 
da importância da trans-
formação digital dentro do 
ambiente corporativo, dos 
governos e da sociedade 
em geral. 

Tal reconhecimento, 
abrangerá não apenas es-
sas soluções, mas diversas 
outras ferramentas de digi-
talização e automatização 
de procedimentos. Embora 
esse seja um processo que 
já vinha acontecendo nos 
últimos anos, os desafios 
da pandemia certamente 
impulsionaram a transfor-
mação digital em diversos 
segmentos da economia, 
trazendo mudanças irre-
versíveis e imprescindíveis 
para essa evolução. 

(*) - É CEO da Interactive Media.

Roberto Valente (*)
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É necessário definir políticas de reembolsos, 
trocas e pagamentos.

Os brasileiros movi-
mentaram R$ 1,84 
trilhão com compras 

em cartão de crédito, débito 
e pré-pago em 2019, de acor-
do com a Abecs. No entanto, 
parte desse dinheiro retorna 
aos consumidores devido ao 
cancelamento das vendas 
realizadas. 

Essa devolução é conhe-
cida como chargeback. 
Entretanto, este fato surge 
por erro de processamento 
do banco, erro no valor 
cobrado pela loja, o cliente 
não receber a mercadoria 
conforme combinado na 
compra ou um dos motivos 
mais comuns: fraude. Dian-
te desse contexto, a Seven 
Tech Group, referência há 
15 anos em soluções tecno-
lógicas de meios eletrônicos 
de pagamento, lista quatro 
dicas para minimizar ou 
evitar que sua empresa sofra 
com esses prejuízos:
	 •	Identifique-se: é impor-

tante incluir o nome da 
empresa no comprovante 
de pagamento, pois há ca-
sos em que o consumidor 
solicita o reembolso de 
compra pelo fato de não 

Evite o problema 
que afeta a credibilidade 

e a rentabilidade das empresas

para evitar fraudes, 
um dos motivos do 
chargeback. Por isso, 
mantenha atenção em 
relação à autenticida-
de dos endereços de 
e-mail, CPF, telefones, 
endereço residencial 
e demais informações 
que o sistema solicita.

“O chargeback é um dos 
grandes problemas dos em-
presários e empreendedo-
res, principalmente aqueles 
que atuam com pagamentos 
online, modalidade que 
cresceu demasiadamente 
nesta época de pandemia. 
Para quem trabalha nesse 
setor, cada compra finalizada 
e liquidada é uma comemo-
ração. 

No entanto, é primordial 
entender os dois lados da 
moeda, haja vista que um dos 
principais motivos para isso 
se dá porque o cliente teve 
o cartão fraudado, ou seja, 
também é um transtorno 
enorme para este”, pontua 
Leandro Menegon, Diretor 
de Operações da Seven Tech. 
- Fonte e mais informações: 
(www.7techgroup.com).
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Idosos buscam casas e apartamentos que mantenham o maior 
nível de independência e autonomia física.

Não é segredo para 
ninguém que o Bra-
sil está envelhe-

cendo. Para se ter ideia, o 
censo de 2010 revelou que 
19,6 milhões de brasileiros 
estavam com mais de 60 
anos de idade, e em 2019 
este número já era de 28 
milhões, segundo dados 
do IBGE.  

Existem várias razões 
para este crescimento, 
mas dentre elas, os avan-
ços da medicina e a queda 
das taxas de mortalidade 
e natalidade são alguns 
dos fatores que já contri-
buem para as alterações 
nos índices do mercado 
imobiliário. Essa mudança 
demográfica reflete não 
apenas no planejamento 
do Estado, que terá que 
arcar com mais aposen-
tadorias do que consegue 
pagar, mas também com 
todo o mercado, entre eles 
o imobiliário. 

Especialista em venda, 
locação e administração 
de Imóveis, Rafael Sco-
delario (www.instagram.
com/rafaelscodelario/) 
acredita que, em alguns 
anos, adequações serão 
cada vez mais comuns 
para comportar esse novo 

Longevidade da população vai alterar o 
cenário do mercado imobiliário

Porém, também não é 
prudente para o mercado 
generalizar esse público. 
Scodelario ressalta que, as-
sim como qualquer cliente 
do mercado, há idosos que 
preferem apartamentos a 
casas, há quem goste de lo-
cais mais agitados, outros 
de casas de campo. “Todo 
cliente possui desejos e 
particulares. O mercado 
não pode ignorar aspectos 
que são essenciais para fai-
xas etárias mais elevadas, 
mas também não há como 
padronizar os empreendi-
mentos para uma categoria 
de idoso apenas”, alerta. 

O especialista lembra 
que o aumento da longe-
vidade pode ser um campo 
fértil para a empregabili-
dade do setor. “Os idosos 
possuem características 
que são extremamente 
relevantes para ser um 
bom corretor de imóveis, 
como poder de escuta, 
negociação com base em 
experiências próprias e 
paciência. O mercado pode 
encontrar na população 
mais idosa, com dificulda-
de em se realocar no mer-
cado de trabalho, uma boa 
força de trabalho”, finaliza. 
Fonte: MF Press Global.

Presente cada vez mais na vida dos brasileiros, seja por oferecer segurança, facilidade para pagamento, 
imediatismo, agilidade e bônus, o cartão de crédito costuma dar boas condições que aliviam o bolso de 
qualquer cliente

lembrar ou não reconhe-
cer o nome da empresa 
em sua fatura. Ou seja, 
esse ato de identificação 
pode ajudar a sua em-
presa a não sofrer com o 
chargeback.

	 •	Tenha regras: é neces-
sário definir políticas 
de reembolsos, trocas, 
pagamentos e de qual-
quer tema plausível para 
passar informação e 
confiança ao consumi-
dor. Inclusive, é bom 
deixá-las claras para o 
público, para que não 
haja surpresas para ne-
nhuma das duas partes.

	 •	Invista em ferramen-
tas: ainda que essa 
opção gere um alto 
custo de investimento 
e demanda de caixa, 
ela pode evitar muitos 
casos de chargeback, 
além de dar mais ga-
rantia para transações 
a prazo, haja vista que 
ferramentas de análise 
de crédito são muito 
comuns e são uma boa 
alternativa para varejo 
e loja online.

	 •	Tenha atenção:  é 
fundamental verificar 
os dados dos consumi-
dores, principalmente 
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público. “As pessoas mais 
velhas possuem uma van-
tagem que é a facilidade 
de crédito, visto que a 
estabilidade financeira se 
traduz em uma melhor 
chance de aprovação de 
financiamento imobiliário, 
por exemplo. Porém, o 
imóvel para esse público 
costuma ter características 
próprias, necessitando de 
adequação”.

Segundo o especialista, 
esse perfil geralmente já 
possui um imóvel e adqui-
re outro para fins de lazer 
ou mesmo para estar mais 
próximo da família ou em 
ambientes menores, que 
facilitem a locomoção e 
promovam a praticidade. 
Além disso, é preciso que 

a sociedade se prepare 
para um aumento de idosos 
ativos e independentes, os 
empreendimentos imobili-
ários também já planejam 
locais que atendem essa 
faixa etária. 

“As empresas começam a 
pensar em residências que 
mantenham a produtivi-
dade dessas pessoas, com 
serviços específicos nas 
redondezas, locais para a 
socialização, visto que a 
solidão é figura presente no 
envelhecer, por exemplo. É 
importante considerar que, 
geralmente, idosos buscam 
casas e apartamentos que 
mantenham o maior nível 
de independência e auto-
nomia física”, comenta o 
especialista.

Vinicius Oliveira (*) 

O e-commerce no Brasil chegou 
em 2020 à marca histórica de R$ 87 
bilhões em vendas, o que represen-
ta um crescimento de 41% em rela-
ção a 2019. Essa expansão foi mais 
expressiva no primeiro semestre, 
principalmente no segmento B2C 
(Business-to-Consumer). Outro 
dado interessante apresentado 
numa pesquisa publicada pela PwC 
mostra que 40% dos consumidores 
deste mercado virtual estariam 
dispostos a pagar um pouco mais 
caro para terem suas encomendas 
entregues o mais rápido possível. 

Para que isso ocorra é fundamen-
tal entender a esteira produtiva de 
uma empresa do comércio eletrô-
nico, que passam pelas seguintes 

etapas: recepção do pedido na 
web, análise financeira, validação 
da forma de pagamento, confir-
mação da compra, produção do 
pedido - separação, carregamento 
e expedição, confirmação da entre-
ga e, por fim, o pós-venda com a 
avaliação da compra para registro 
de melhorias e fidelização. 

Para que esse fluxo tenha agilida-
de, é fundamental que as estraté-
gias operacionais estejam regadas 
de soluções digitais, que vão dar o 
tom necessário ao grande diferen-
cial de preço e tempo de entrega. 

Nesse sentido, podemos trazer 
conceitos como da Logística 4.0, 
que é baseado na aplicação dos 
novos recursos tecnológicos para 
otimização dos processos, do Big 
Data, responsável pelo volume 

de dados estruturados do consu-
mo regionalizado e do Machine 
Learning, cujos sistemas podem 
aprender a identificar padrões e 
tomar decisões com o mínimo de 
intervenção humana, apoiando 
ações estratégicas com segurança 
e gestão de riscos em planos cor-
retivos no modelo ágil. 

Já para o abastecimento de lo-
jas e estoque avançado, deve-se 
considerar o conceito do Demand 
Driven Replenishment, que traz 
aumento do nível de serviço com 
a disponibilidade contínua dos 
produtos, oferecendo prazos de 
entrega extremamente ágeis, o que 
aumenta as chances de fidelização 
de clientes. Ou seja, é preciso 
municiar o comércio sobre a nova 
tendência das lojas de rede, que 

envolve a transformação cada vez 
mais voltada a Centros de Distri-
buição ou mini CDs avançados. 

Somado ao cenário de tecno-
logias disruptivas, o conceito de 
Segurança Exponencial promove 
a alocação inteligente de recursos 
para potencializar a proteção, ante-
cipar os eventos com automação e 
pronta resposta às ameaças, redu-
zir o custo total com a estrutura de 
segurança e gestão remota, além 
de automatizar os processos e as 
rotinas, entre outros benefícios. 

Com o e-commerce voltado a 
recursos tecnológicos para a oti-
mização dos processos, é possível 
operar de forma inteligente, segura 
e automatizada, posicionando o es-
toque estrategicamente de maneira 
competitiva, entregando com preços 

e prazos de entregas imbatíveis. 
Essa é a nova realidade e se tornou 
um caminho sem volta, pois a com-
petitividade por fatias de mercado 
está cada dia mais acirrada e esse 
crescimento tende a continuar. 

Agora, resta saber quais empre-
sas irão ganhar vantagem com-
petitiva neste novo cenário, pois, 
para se manter em destaque no 
mercado, é preciso investir na digi-
talização, incorporando tecnologia 
ao negócio e contando com apoio 
especializado, como a consultoria 
operativa. 

Afinal, o mercado do futuro está 
em construção nesse momento! 

(*) - É especialista em segurança pública 
e privada e consultor sênior de segurança 

empresarial na ICTS Security (www.
ictssecurity.com.br).

Segurança exponencial e tecnologia disruptiva: importantes aliadas do e-commerce
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IGESP S/A - Centro Médico e Cirúrgico Instituto 
de Gastroenterologia de SP

CNPJ/MF Nº. 61.442.190/0001-91
Edital de Convocação de AGO e Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas do IGESP S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroentero-
logia de São Paulo a comparecerem no dia 19/05/2021 as 14hs na Rua Dr. Seng, 320 - 2º subsolo  - no bairro 
da Bela Vista da Capital do Estado de São Paulo, para realização da AGO/E, a fim de reunidos deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da redação da ata da Assembléia anterior; 2) 
Exame, discussão e aprovação das contas e balanço relativo ao exercício de 2020; 3) Eleição Diretoria e Con-
selhos; 4) Outros Assuntos de interesse da Instituição. SP, 07/05/2021. Fernando José Moredo - Presidente.

CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
CNPJ: 60.397.361/0001-45 - NIRE 35.300.067.860

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 13/04/2021
Data: 13 de abril de 2021, às 11:00 horas. Local:  À Rua Vinte e Cinco de Março, 702, Centro, CEP: 
01021-100, nesta Capital do Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando a Totalidade do 
Capital Social, dispensada a publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o Art. 124, Parágrafo 
4º, da Lei nº 6404 de 15/12/1976. Mesa Diretora: Presidente: Reginaldo Chohfi  Secretária: Solange 
Maria Nassif Chohfi Ordem do Dia: a) Relatório relativos ao último exercício; b) Reeleição do mandato 
da diretoria prorrogado para mais três (3) anos; c) Outros assuntos de interesse social; Deliberações: 
I - Os acionistas presentes, deliberam por unanimidade e aprovado a) Aprovados o Relatório da Diretoria, 
Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020, e publicado no Diário Oficial do Estado, na edição de 09 de abril de 2021 e Jornal 
Empresas & Negócios na edição de 09 de abril de 2021. II - Os acionistas presentes, deliberam por 
unanimidade b) Reeleição do mandato da diretória prorrogado para mais três (3) anos terminando em 
abril de 2024, reeleitos para o próximo mandato de três (3) anos para Diretor Presidente o Sr. Reginaldo 
Chohfi, brasileiro, casado, administrador, portador do RG: 3.035.880-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob 
nº 032.083.898-68, residente e domiciliado à Alameda Fernão Cardim, 140 - 21º andar Apartamento 
211, nesta Capital do Estado de São Paulo, assinando isoladamente; Diretora Vice Presidente Solange 
Maria Nassif Chohfi, brasileira, casada, empresária, portadora do RG: 4.425.084-8 SSP/SP, inscrita 
no CPF sob o nº 267.135.798-25, residente e domiciliada à Alameda Fernão Cardim, 140 - 21º andar 
Apartamento 211, nesta Capital do Estado de São Paulo, assinando isoladamente. III - Os Diretores ora 
reeleitos Tomam Posse, desde já, no cargo para qual foram reeleitos para Presidente Reginaldo Chohfi 
e para Diretora Vice-Presidente Solange Maria Nassif Chohfi e se comprometem a assinar o termo de 
posse no “livro de atas de reunião de diretoria” dentro do prazo previsto no Artigo 149, da Lei nº 6.404 de 
15/12/1976. IV - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra 
a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestasse declarou suspensos os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata, após lida e aprovada, vai assinada por todos os Acionistas 
presentes. São Paulo, 13 de abril de 2021. Assinaturas: Presidente:  Reginaldo Chohfi - Secretária: 
Solange Maria Nassif Chohfi.  Acionistas: C.T.N.C Administração e Participações S/A., T.N.C Adminis-
tração e Participações S/A. Diretor Presidente: Reginaldo Chohfi - Diretora Vice Presidente: Solange 
Maria Nassif Chohfi. A presente é cópia fiel da original. Reginaldo Chohfi - Diretor Presidente; Solange 
Maria Nassif Chohfi - Diretora Vice Presidente; Reginaldo Chohfi - Presidente mesa; Solange Maria Nassif 
Chohfi - Secretária; C.T.N.C Administração e Participações S/A - Acionista - Representado por Reginaldo 
Chohfi e Solange Maria Nassifi Chohfi; T.N.C Administração e Participações S/A - Acionista - Represen-
tado por Reginaldo Chohfi e Solange Maria Nassifi Chohfi. JUCESP sob n° 210.944/21-3 em 07/05/2021.

MiPC Informática S/A
CNPJ nº. 07.599.181/0001-63

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam os acionistas de “MiPCA Informática S/A” convocados a se reunirem em Assem-
bleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de maio de 2021, às 14 horas, na sede
social, na Avenida Paulista, 509, 5º andar, sala 505, nesta capital, a fim de deliberar sobre
a seguinte ordem-do-dia: a) aprovação das demonstrações financeiras referentes a
31/12/2020; e b) deliberar sobre a liquidação e extinção da sociedade e assuntos perti-
nentes. São Paulo, 7 de abril de 2021. Rui Belusci - Diretor Financeiro.       (11, 12 e 13)

Terras Alphaville SPE Campina Grande
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

NIRE nº 35228035049 - CNPJ nº 19.371.500/0001-68
Deliberação de Sócios

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Socieda-
de, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinhei-
ros, CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o dispos-
to no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem pre-
sentes as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo 
S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º an-
dar, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JU-
CESP) sob o Número de Identifi cação de Registro de Empresas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacio-
nal de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na 
forma de seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, en-
genheiro civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-
53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denomi-
nada “Alphaville”; e  II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na 
Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, nes-
te ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi -
cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da 
Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) a redução do capital social da Sociedade. 5. Delibera-
ções: Discutida a matéria da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressal-
vas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da Socieda-
de, que passa dos atuais R$19.619.631,00 (dezenove milhões, seiscentos e dezenove mil e seiscentos e trinta e um 
reais), para R$10.956.035,00 (dez milhões e novecentos e cinquenta e seis mil e trinta e cinco reais), uma redução, 
portanto, no valor total de R$8.663.596,00 (oito milhões, seiscentos e sessenta e três mil e quinhentos e noventa e 
seis reais), com o consequente cancelamento de 8.663.596 (oito milhões, seiscentos e sessenta e três mil e quinhen-
tos e noventa e seis) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será reali-
zada da seguinte forma:  (i) R$4.285.533,35 (quatro milhões e duzentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e trinta e 
três reais e trinta e cinco centavos) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do 
saldo de créditos existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) 
R$4.378.062,65 (quatro milhões e trezentos e setenta e oito mil e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), 
serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 
1.082, inciso I, do Código Civil;  5.5.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o pra-
zo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que 
sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada 
no item 5.1, “(i)” acima. 5.5.2. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, 
“(i)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.1 acima: (i) mediante inexistência de 
oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo opo-
sição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, confor-
me disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato 
Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.5.3. Consignar, por fi m, que a quantia 
total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, no montante de R$8.663.596,00 
(oito milhões, seiscentos e sessenta e três mil e quinhentos e noventa e seis reais), será restituída às sócias, propor-
cionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.5.4. Em vir-
tude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta 
do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capital social é 
R$10.956.035,00 (dez milhões e novecentos e cinquenta e seis mil e trinta e cinco reais), dividido em 10.956.035 (dez 
milhões e novecentos e cinquenta e seis mil e trinta e cinco) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, total-
mente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 10.956.034 (dez milhões e novecentos e cin-
quenta e seis mil e trinta e quatro) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 (uma) 
quota subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 5.5.5. Ficam expres-
samente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessá-
rias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for 
necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os tra-
balhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 16 de abril de 2021. Mesa: 
Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - 
Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen; Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Por Guilher-
me de Puppi e Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7.

Alphaville Ribeirão Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35220085900 - CNPJ nº 07.862.801/0001-05

Deliberação de Sócios
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, lo-
calizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 
1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias 
representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por 
ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com 
seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o Número de Identi-
fi cação de Registro de Empresas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministé-
rio da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social vigente, 
por seus Diretores, o Sr.  Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Iden-
tidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, 
contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos 
com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, 
Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e  II. Alphaville Empreendimentos 
Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 
8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 
e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e 
Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da 
Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) a redução do capital so-
cial da Sociedade. 5. Deliberações: Discutida a matéria da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de vo-
tos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a redução do ca-
pital social da Sociedade, que passa dos atuais R$9.553.610,00 (nove milhões, quinhentos e cinquenta e três mil e seis-
centos e dez reais), para R$6.630.607,00 (seis milhões e seiscentos e trinta mil e seiscentos e sete reais), uma redução, 
portanto, no valor total de R$2.923.003,00 (dois milhões e novecentos e vinte e três mil e três reais), com o consequente 
cancelamento de 2.923.003 (dois milhões e novecentos e vinte e três mil e três) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um 
real) cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma:  (i) R$1.889.019,73 (um milhão e oitocentos 
e oitenta e nove mil e dezenove reais e setenta e três centavos) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado 
excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, 
do Código Civil; e (ii) R$1.033.983,27 (um milhão e trinta e três mil e novecentos e oitenta e três reais e vinte e sete cen-
tavos), serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do arti-
go 1.082, inciso I, do Código Civil;   5.5.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o pra-
zo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que se-
jam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 
5.1, “(i)” acima. 5.5.2. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima 
somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.1 acima: (i) mediante inexistência de oposição de cre-
dores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum cre-
dor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 
1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de for-
ma a refl etir a referida redução de capital social. 5.5.3. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital so-
cial da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, no montante de R$2.923.003,00 (dois milhões e novecentos e vinte 
e três mil e três reais), será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da So-
ciedade, em moeda corrente nacional. 5.5.4. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cum-
pridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte reda-
ção: “Cláusula Quinta – O capital social é de  R$6.630.607,00 (seis milhões e seiscentos e trinta mil e seiscentos e sete 
reais), dividido em 6.630.607 (seis milhões e seiscentos e trinta mil e seiscentos e sete) quotas, no valor de R$1,00 (um 
real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 6.630.606 (seis milhões e seis-
centos e trinta mil e seiscentos e seis) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 (uma) 
quota subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 5.5.5. Ficam expressa-
mente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para 
a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessário jun-
to aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a pa-
lavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a pre-
sente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 16 de abril de 2021. Mesa: Guilherme de Puppi e 
Silva - Presidente; Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva 
e Gerson Cohen; Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen. 
Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7.

Alphaville Gravataí Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35224794298 - CNPJ nº 06.270.374/0001-03

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 
1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias 
representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por 
ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com 
seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o Número de 
Identifi cação de Registro de Empresas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social 
vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 
Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, 
casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-
80, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 
3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida 
Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob 
o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme 
de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e 
Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) a 
redução do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutida a matéria da ordem do dia, as sócias presentes, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar 
a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$9.196.095,00 (nove milhões e cento e noventa e seis mil 
e noventa e cinco reais), para R$3.506.648,00 (três milhões e quinhentos e seis mil e seiscentos e quarenta e oito reais), 
uma redução, portanto, no valor total de R$5.689.447,00 (cinco milhões e seiscentos e oitenta e nove mil e quatrocentos 
e quarenta e sete reais), com o consequente cancelamento de 5.689.447 (cinco milhões e seiscentos e oitenta e nove mil 
e quatrocentos e quarenta e sete) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será 
realizada da seguinte forma: (i) R$3.913.317,55 (três milhões, novecentos e treze mil e trezentos e dezessete reais e 
cinquenta e cinco centavos) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de 
créditos existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) R$1.776.129,45 
(um milhão e setecentos e setenta e seis mil e cento e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), serão reduzidos 
mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do 
Código Civil; 5.5.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias 
contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida 
data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.1, “(i)” acima. 5.5.2. 
Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima somente se tornará efetiva, 
fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.1 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos 
anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu 
crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que 
as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital 
social. 5.5.3. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” 
acima, no montante de R$5.689.447,00 (cinco milhões e seiscentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e sete 
reais), será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda 
corrente nacional. 5.5.4. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades 
legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – 
O capital social é de R$3.506.648,00 (três milhões e quinhentos e seis mil e seiscentos e quarenta e oito reais), dividido em 
3.506.648 (três milhões e quinhentos e seis mil e seiscentos e quarenta e oito) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada 
uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 3.506.646 (três milhões e quinhentos e seis 
mil e seiscentos e quarenta e seis) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 (duas) 
quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.”. 5.5.5. Ficam 
expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem 
necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for 
necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e 
lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 16 de abril de 2021. Mesa: Guilherme 
de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme de 
Puppi e Silva e Gerson Cohen. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. -  Por Guilherme de Puppi e Silva e 
Gerson Cohen - Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7

Alphaville Litoral Norte Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35224682384 - CNPJ nº 05.922.065/0001-08

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 
1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias 
representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por 
ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com 
seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o Número de 
Identifi cação de Registro de Empresas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social 
vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 
Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, 
casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, 
ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º 
andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. 
Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 
35300363493 e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de 
Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva– 
Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) a redução 
do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutida a matéria da ordem do dia, as sócias presentes, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar 
a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$6.154.940,00 (seis milhões e cento e cinquenta e quatro 
mil e novecentos e quarenta reais), para R$3.090.826,00 (três milhões e noventa mil e oitocentos e vinte e seis reais), uma 
redução, portanto, no valor total de R$3.064.114,00 (três milhões e sessenta e quatro mil e cento e quatorze reais), com o 
consequente cancelamento de 3.064.114 (três milhões e sessenta e quatro mil e cento e quatorze) quotas, no valor nominal 
de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$2.839.994,68 (dois 
milhões, oitocentos e trinta e nove mil e novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) serão reduzidos 
em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31 de dezembro de 2020, 
nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) R$224.119,32 (duzentos e vinte e quatro mil e cento e dezenove 
reais e trinta e dois centavos), serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais 
anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; 5.5.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do 
Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores 
quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social 
da Sociedade deliberada no item 5.1, “(i)” acima. 5.5.2. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade 
descrita no item 5.1, “(i)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.1 acima: (i) mediante 
inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) 
existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, 
conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato 
Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.5.3. Consignar, por fi m, que a quantia total 
da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, no montante de R$3.064.114,00 (três milhões 
e sessenta e quatro mil e cento e quatorze reais), será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia 
no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.5.4. Em virtude das deliberações acima, nos termos do 
Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, 
com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capital social é de R$3.090.826,00 (três milhões e noventa mil e oitocentos 
e vinte e seis reais), dividido em 3.090.826 (três milhões e noventa mil e oitocentos e vinte e seis) quotas, no valor de 
R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 3.090.824 (três 
milhões e noventa mil e oitocentos e vinte e quatro) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo 
S.A. e 2 (duas) quota subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.”. 5.5.5. 
Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem 
necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for 
necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e 
lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 16 de abril de 2021. Mesa: Guilherme 
de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme de 
Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e 
Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7

Alphaville Manaus Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35219994730 - CNPJ nº 07.480.111/0001-91

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 
1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias 
representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por ações, 
com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com seus 
atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o Número de Identifi cação de 
Registro de Empresas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF) sob nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o 
Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 
SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos com endereço comercial na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São 
Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por 
ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-
070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-
86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e 
qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário 
da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) a redução do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: 
Discutida a matéria da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram 
o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da Sociedade, que passa dos 
atuais R$50.460.105,00 (cinquenta milhões e quatrocentos e sessenta mil e cento e cinco reais), para R$17.499.271,00 
(dezessete milhões e quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e setenta e um reais), uma redução, portanto, no valor 
total de R$32.960.834,00 (trinta e dois milhões e novecentos e sessenta mil e oitocentos e trinta e quatro reais), com o 
consequente cancelamento de 32.960.834 (trinta e dois milhões e novecentos e sessenta mil e oitocentos e trinta e quatro) 
quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) 
R$22.407.955,17 (vinte e dois milhões, quatrocentos e sete mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos) 
serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31 de 
dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) R$10.552.878,83 (dez milhões e quinhentos 
e cinquenta e dois mil e oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), serão reduzidos mediante absorção de 
prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; 5.5.1. Consignar 
que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação 
da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se 
opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.1, “(i)” acima. 5.5.2. Consignar, ainda, que a redução 
do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no 
item 5.5.1 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação 
da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da 
importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover 
a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.5.3. Consignar, 
por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, no montante de 
R$32.960.834,00 (trinta e dois milhões e novecentos e sessenta mil e oitocentos e trinta e quatro reais), será restituída 
às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 
5.5.4. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula 
Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capital social é 
de R$17.499.271,00 (dezessete milhões e quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e setenta e um reais), dividido em 
17.499.271 (dezessete milhões e quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e setenta e um) quotas, no valor de R$1,00 
(um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, 17.499.269 (dezessete milhões e 
quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e sessenta e nove) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville 
Urbanismo S.A. e 2 (duas) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários 
S.A.” 5.5.5. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que 
se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo 
quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 16 de abril de 2021. Mesa: 
Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por 
Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de 
Puppi e Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan  - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7

Terras Alphaville Sergipe Desenvolvedora 
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ nº 15.453.305/0001-26 - NIRE nº 35226482617
Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, locali-
zada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-
070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 1.072, § 2º da 
Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias representando a to-
talidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por ações, com sede na Ci-
dade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos ar-
quivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o Número de Identifi cação de Registro de Empre-
sas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 
00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme 
de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante de-
nominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade 
e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus 
Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Gui-
lherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e 
aprovar: (i) as contas da administração da Sociedade para o exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020; (ii) as demons-
trações fi nanceiras referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020; (iii) a destinação do resultado do referi-
do exercício social; (iv) a redução do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, 
as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Disponibiliza-
ção das Contas. Consignar, para os fi ns do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as demonstrações fi nanceiras 
abaixo aprovadas com antecedência de 30 (trinta) dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim todas as 
formalidades prescritas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 5.2. Porte da Sociedade. Registrar que a Socie-
dade não se enquadra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3° da Lei n° 
11.638/2007, sendo o presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da Sociedade, 
para os fi ns do disposto na Portaria JUCESP nº 2/2015. 5.3. Aprovação de Contas. Aprovar, depois de examinadas e discu-
tidas, sem ressalvas ou emendas, as contas dos administradores, representadas pelo balanço patrimonial e o de resultado 
econômico relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, que fi caram arquivadas na sede da Sociedade. 5.4. 
Destinação dos Resultados. Registrar que o prejuízo apurado pela Sociedade no exercício social de 2020, no valor de 
R$8.269.907,07 (oito milhões, duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e sete reais e sete centavos), conforme balanço pa-
trimonial aprovado, será integralmente destinado à Conta do Prejuízo Acumulado da Sociedade. 5.5. Redução do capital so-
cial. Aprovar a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$ 29.581.199,00 (vinte e nove milhões, quinhen-
tos e oitenta e um mil, cento e noventa e nove reais), para R$6.224.290,00 (seis milhões, duzentas e vinte e quatro mil, duzen-
tas e noventa reais), uma redução, portanto, no valor total de R$23.356.909,00 (vinte e três milhões, trezentos e cinquenta e 
seis mil, novecentos e nove reais), com o consequente cancelamento de 23.356.909 (vinte e três milhões, trezentas e cinquen-
ta e seis mil, novecentas e nove) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será rea-
lizada da seguinte forma: (i) R$14.393.628,76 (quatorze milhões, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e vinte e oito reais e 
setenta e seis centavos) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos 
existentes em 31 de dezembro 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) R$8.963.280,24 (oito milhões, 
novecentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos) serão reduzidos mediante absorção de pre-
juízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; 5.5.1. Consignar que o 
balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020, aprovado na presente reunião, conforme item 5.3 supra, serve de base para a 
redução do capital social descrita no item 5.5 acima. 5.5.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, du-
rante o prazo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que 
sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.5, 
“(i)” acima. 5.5.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.5, “(i)” acima somente se 
tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários 
por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento 
do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião 
que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital 
social. 5.5.4. Consignar, por fi m, que a quantia da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.5, “(i)” acima, no 
montante de R$14.393.628,76 (quatorze milhões, trezentos noventa e três mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e seis 
centavos), será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda 
corrente nacional. 5.5.5. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades le-
gais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capi-
tal social é de R$6.224.290,00 (seis milhões, duzentas e vinte e quatro mil, duzentas e noventa reais), dividido em 6.224.290 
(seis milhões, duzentas e vinte e quatro mil, duzentas e noventa) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente 
subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 6.224.289 (seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, duzentas 
e oitenta e nove) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 (uma) quota subscrita e inte-
gralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.”. 5.5.6. Ficam expressamente os membros da Direto-
ria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da 
deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e pri-
vadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a au-
sência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assina-
da. São Paulo, 16 de abril de 2021. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Al-
phaville Urbanismo S.A. por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen; Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. 
por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7.

Alphaville Belém Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35223851514 - CNPJ nº 11.360.261/0001-39

Deliberação de Sócios Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, lo-
calizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 
1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias 
representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por 
ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com 
seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o Número de Identifi -
cação de Registro de Empresas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministé-
rio da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social vigente, 
por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Iden-
tidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casa-
do, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, 
ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º an-
dar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimen-
tos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 
8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 
e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e 
Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da 
Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) as contas da administra-
ção da Sociedade para o exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020; (ii) as demonstrações fi nanceiras referentes 
ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020; (iii) a destinação do resultado do referido exercício social; (iv) a 
redução do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Disponibilização das Contas. 
Consignar, para os fi ns do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as demonstrações fi nanceiras abaixo apro-
vadas com antecedência de 30 (trinta) dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim todas as forma-
lidades prescritas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 5.2. Porte da Sociedade. Registrar que a Socie-
dade não se enquadra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3º da Lei nº 
11.638/2007, sendo o presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da Socie-
dade, para os fi ns do disposto na Portaria JUCESP nº 2/2015. 5.3. Aprovação de Contas. Aprovar, depois de examina-
das e discutidas, sem ressalvas ou emendas, as contas dos administradores, representadas pelo balanço patrimonial e o 
de resultado econômico relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, que fi caram arquivadas na sede 
da Sociedade. 5.4. Destinação dos Resultados. Registrar que o prejuízo apurado pela Sociedade no exercício social 
de 2020, no valor de R$6.375.778,06 (seis milhões, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e seis 
centavos) conforme balanço patrimonial aprovado, será integralmente destinado à Conta do Prejuízo Acumulado da So-
ciedade. 5.5. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais 
R$11.780.218,00 (onze milhões, setecentos e oitenta mil e duzentos e dezoito reais), para R$2.494.064,00 (dois milhões, 
quatrocentos e noventa e quatro mil, e sessenta e quatro reais), uma redução, portanto, no valor total de R$9.286.154,00 
(nove milhões, duzentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais), com o consequente cancelamento de 
9.286.154 (nove milhões, duzentas e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e quatro) quotas, no valor nominal de R$1,00 
(um real) cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$2.910.377,88 (dois milhões, nove-
centos e dez mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos) serão reduzidos em razão de o capital social 
ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 
1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) R$6.375.776,12 (seis milhões, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e 
seis reais e doze centavos) serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, 
nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; 5.5.1. Consignar que o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 
2020, aprovado na presente reunião, conforme item 5.3 supra, serve de base para a redução do capital social descrita no 
item 5.5 acima. 5.5.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) 
dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à re-
ferida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.5, “(i)” acima. 
5.5.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.5, “(i)” acima somente se torna-
rá efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografá-
rios por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pa-
gamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Códi-
go Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referi-
da redução de capital social. 5.5.4. Consignar, por fi m, que a quantia da redução do capital social da Sociedade descrita 
no item 5.5, “(i)” acima, no montante de R$2.910.377,88 (dois milhões, novecentos e dez mil, trezentos e setenta e sete 
reais e oitenta e oito centavos), será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social 
da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.5.5. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após 
cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte 
redação: “Cláusula Quinta – O capital social é de R$2.494.064,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, e 
sessenta e quatro reais), dividido em 2.494.064 (dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, e sessenta e quatro) 
quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sen-
do 2.494.063 (dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, e sessenta e três) quotas subscritas e integralizadas pela 
sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 (uma) quota subscrita e integralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos 
Imobiliários S.A.” 5.5.6. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as pro-
vidências que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, poden-
do requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram 
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 16 de abril de 
2021. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo 
S.A.Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. Por Guilher-
me de Puppi e Silva e Gerson Cohen Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7.

Alphaville Sant’Anna Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35218971230 - CNPJ nº 06.269.502/0001-07

Deliberação de Sócios Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, lo-
calizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 
1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias 
representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por 
ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com 
seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o Número de Identi-
fi cação de Registro de Empresas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Minis-
tério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social vigen-
te, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 
Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, ca-
sado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, 
ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º 
andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendi-
mentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Car-
doso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 
35300363493 e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de 
Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Sil-
va – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) as 
contas da administração da Sociedade para o exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020; (ii) as demonstrações 
fi nanceiras referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020; (iii) a destinação do resultado do referido 
exercício social; (iv) a redução do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, 
as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Disponibi-
lização das Contas. Consignar, para os fi ns do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as demonstrações fi -
nanceiras abaixo aprovadas com antecedência de 30 (trinta) dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se 
assim todas as formalidades prescritas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 5.2. Porte da Sociedade. 
Registrar que a Sociedade não se enquadra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições 
do Artigo 3º da Lei nº 11.638/2007, sendo o presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o 
contabilista da Sociedade, para os fi ns do disposto na Portaria JUCESP nº 2/2015. 5.3. Aprovação de Contas. Aprovar, 
depois de examinadas e discutidas, sem ressalvas ou emendas, as contas dos administradores, representadas pelo balan-
ço patrimonial e o de resultado econômico relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, que fi caram 
arquivadas na sede da Sociedade. 5.4. Destinação dos Resultados. Registrar que o lucro apurado pela Sociedade no 
exercício social de 2020, no valor de R$106.581,65 (cento e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco 
centavos), conforme balanço patrimonial aprovado, será integralmente destinado à conta Reserva de Lucros. 5.5. Redu-
ção do capital social. Aprovar a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$ 3.841.588,00 (três 
milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais), para R$2.559.389,00 (dois milhões, quinhen-
tos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e nove reais), uma redução, portanto, no valor total de R$1.282.199,00 
(um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e nove reais), com o consequente cancelamento de 1.282.199 
(um milhão, duzentas e oitenta e duas mil, cento e noventa e nove) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada 
uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$1.282.199,00 (um milhão, duzentos e oitenta e 
dois mil, cento e noventa e nove reais) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do 
saldo de créditos existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.5.1. 
Consignar que o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020, aprovado na presente reunião, conforme item 5.3 su-
pra, serve de base para a redução do capital social descrita no item 5.5 acima. 5.5.2. Consignar que, nos termos do arti-
go 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação da presente, even-
tuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do 
capital social da Sociedade deliberada no item 5.5, “(i)” acima. 5.5.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social 
da Sociedade descrita no item 5.5, “(i)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.2 aci-
ma: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da pre-
sente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da im-
portância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a 
alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.5.4. Consignar, por 
fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.5, “(i)” acima, no montante de 
R$1.282.199,00 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e nove reais), será restituída às sócias, pro-
porcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.5.5. Em vir-
tude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do 
Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capital social é de 
R$2.559.389,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e nove reais), dividido em 
2.559.389 (duas milhões, quinhentas e cinquenta e nove mil, trezentas e oitenta e nove) quotas, no valor de R$1,00 (um 
real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 2.559.387 (duas milhões, qui-
nhentas e cinquenta e nove mil, trezentas e oitenta e sete) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Ur-
banismo S.A. e 2 (duas) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários 
S.A.” 5.5.6. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que 
se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo 
quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 16 de abril de 2021. Mesa: 
Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. Por Gui-
lherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. Por Guilherme de Puppi 
e Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7. 

M.M.V. INCORPORADORA LTDA.
NIRE nº 35.222.315.228 - CNPJ nº 10.144.918/0001-68

Deliberação de Sócios Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, à Rua Visconde de Ouro Preto nº 84, Bosque Impe-
rial, CEP 12.242-040. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto 
no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presen-
tes as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., 
sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º 
andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ sob o nº 00.446.918/0001-69, com seus atos constitutivos arquivados 
na JUCESP sob o NIRE 35.300.141.270, neste ato representada por seus diretores, Srs. Guilherme de Puppi e Silva, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 962.476.229-53; e Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Pau-
lo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, na forma do 
seu Estatuto Social “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com 
sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscri-
ta na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, nes-
te ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi ca-
dos. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 
4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) as contas da administração da Sociedade para o exercício social fi n-
do em 31 de dezembro de 2020; (ii) as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezem-
bro de 2020; (iii) a destinação do resultado do referido exercício social; (iv) a redução do capital social da Sociedade. 5. 
Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Disponibilização das Contas. Consignar, para os fi ns do Artigo 1.078, § 
1º do Código Civil, que receberam as demonstrações fi nanceiras abaixo aprovadas com antecedência de 30 (trinta) dias, 
em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim todas as formalidades prescritas em lei neste particular, 
para todos os fi ns e efeitos. 5.2. Porte da Sociedade. Registrar que a Sociedade não se enquadra como sociedade de 
grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3º da Lei nº 11.638/2007, sendo o presente instrumen-
to fi rmado por 2 (dois) administradores em conjunto com o contabilista da Sociedade, para os fi ns do disposto na Por-
taria JUCESP nº 2/2015. 5.3. Aprovação de Contas. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, sem ressalvas ou 
emendas, as contas dos administradores, representadas pelo balanço patrimonial e o de resultado econômico relativos 
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, que fi caram arquivadas na sede da Sociedade. 5.4. Destina-
ção dos Resultados. Registrar que o lucro apurado pela Sociedade no exercício social de 2020, no valor de R$860.914,71 
(oitocentos e sessenta mil, novecentos e quatorze reais e setenta e um centavos), conforme balanço patrimonial apro-
vado, será integralmente destinado à conta Reserva de Lucros. 5.5. Redução do capital social. Aprovar a redução do 
capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$10.119.528,00 (dez milhões, cento e dezenove mil, quinhentos e vin-
te e oito reais), para R$4.779.457,00 (quatro milhões, setecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete 
reais), uma redução, portanto, no valor total de R$5.340.071,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta mil, e setenta e um 
reais), com o consequente cancelamento de 5.340.071,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta mil e setenta e uma) quo-
tas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) 
R$1.990.684,78 (um milhão, novecentos e noventa mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) se-
rão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31 de 
dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) R$3.349.386,22 (três milhões, trezentos e 
quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), serão reduzidos mediante absorção de pre-
juízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; 5.5.1. Consig-
nar que o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020, aprovado na presente reunião, conforme item 5.3 supra, ser-
ve de base para a redução do capital social descrita no item 5.5 acima. 5.5.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, 
§1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação da presente, eventuais credo-
res quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital 
social da Sociedade deliberada no item 5.5, “(i)” acima. 5.5.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da So-
ciedade descrita no item 5.5, “(i)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.2 acima: (i) 
mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, 
ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância res-
pectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do 
Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.5.4. Consignar, por fi m, que a 
quantia da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.5, “(i)” acima, no montante de R$1.990.684,78 (um 
milhão, novecentos e noventa mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), será restituída às sócias, 
proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.5.5. Em 
virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta 
do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta - O capital social é de 
R$4.779.457,00 (quatro milhões, setecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais), dividido em 
4.779.457 (quatro milhões, setecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete) quotas, no valor de R$1,00 
(um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 4.779.456 (quatro milhões, 
setecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphavil-
le Urbanismo S.A. e 1 (uma) quota subscrita e integralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários 
S.A.” 5.5.6. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que 
se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo 
quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 16 de abril de 2021. Mesa: 
Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. Por 
Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de 
Puppi e Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 11 de maio de 20216

Marcelo Tripoli (*)

Mais do que a atração gerada por personagens poderosos 
como Mickey Mouse, Pateta e tantos outros, os inves-
timentos em treinamento, infraestrutura impecável e 

atrações inovadoras sempre foram marcas da empresa. Todos 
esses itens ajudaram a construir o que mais tarde o biógrafo do 
empresário e produtor, o jornalista Neal Gabler, chamou de “o 
triunfo da imaginação americana”. 

Tudo isso para dizer que durante muitos anos a Disney foi um 
símbolo muito claro sobre o poder do conceito de experiência 
embutido no marketing. E mais, para Walt Disney, a experiencia 
era o próprio marketing. “Faça o que você faz tão bem, que as 
pessoas vão querer vê-lo novamente, e vão trazer seus amigos”, 
diz uma de suas frases mais famosas. Essa mentalidade do en-
cantamento e o modelo Disney pautou por muitas décadas as 
discussões sobre marketing de experiência. 

Mesmo não tendo um produto tão divertido ou inspirador, 
diversas marcas replicaram o conceito em seus segmentos com 
sucesso, ressignificando experiências anteriores, seja potencia-
lizando uma pausa para o café, oferecendo sabores únicos com 
uma velocidade ímpar em um restaurante repleto de cores e 
atrativos, ofertando o suprassumo de produtos tecnológicos em 
embalagens e design que são tidos quase como obras de arte ou 
construindo uma plataforma capaz de entregar qualquer compra 
em sua casa no mesmo dia, com poucos cliques, em qualquer 
dispositivo. Uma dúvida: você se lembrou de algumas marcas 
nas linhas acima?

A experiência é o marketing - Essas empresas também 
investem em publicidade, mas fizeram da experiência o alicerce 
de seu marketing. Tais marcas não estão no negócio de capturar 
borboletas, elas estão cultivando um jardim. Ok! Tudo isso é lindo, 
mas nem todo mundo é a Disney, o McDonald´s, Starbucks, Apple 
ou Amazon. E tem mais: o dinamismo dos dias de hoje, com o 
avanço de novas tecnologias e os meios digitais potencializam a 
relação entre o consumidor e as marcas, e multiplicam os pontos 
e ocasiões de contato entre ambos. 

Quer um exemplo? Quantas vezes você já abriu seu apli-
cativo do banco ou pediu uma corrida em seu aplicativo de 
transportes particulares nesta semana? Você certamente não 
estava se importando em ser encantado, mas sim em execu-
tar suas tarefas de forma prática, rápida, inteligente e sem 

“O meu sonho é ir para a Disney”. Quantas vezes você não disse ou ouviu essa frase em algum momento da vida? Muito além de 
parques de diversão, Walt Disney desenhou um universo repleto de histórias, materializando nesses espaços um ambiente 

imagético único, repleto de cores, sons, cheiros e sabores inesquecíveis. Nunca foi apenas storytelling. 

Foto de Bo Zhong no Pexels

todos os seus desafios. E é daí que surgem letrinhas mágicas que 
estão na boca de dez em cada dez executivos de marketing nos 
dias de hoje: CX (Costumer Experience) e UX (User Experience).

CX, UX e outros Xs - Entre os consumidores americanos com 
18 anos ou mais, 94% afirmam que comprariam mais produtos 
e recomendariam empresas com um bom trabalho de customer 
experience, de acordo com um estudo do e-Marketer, publicado 
neste ano. Por outro lado, a mesma pesquisa mostra que 29% 
das pessoas ouvidas já tiveram alguma experiência ruim que as 
fizeram decidir nunca mais adquirir produtos e serviços de uma 
determinada empresa. 

Os dados compilados pelo e-Marketer, no entanto, mostram 
também os desafios no caminho das organizações que querem 
e precisam melhorar a experiência de seus consumidores. A 
limitação do número de funcionários foi citada por 63% dos pro-
fissionais de atendimento como um fator que impede que essas 
melhorias sejam realizadas. Além disso, 44% também apontam as 
diretrizes orçamentárias apertadas como um fato de complicação 
para que essa evolução aconteça.

Seja como for, é evidente que existe um novo playbook de 
marketing para o mundo atual e ele deveria ter investimentos 
priorizados de acordo com o funil ou jornada do consumidor. Na 
base de tudo, essa dinâmica deveria estar focada na experiência 
de compra ou uso do produto. O que isso significa? Que qualquer 
trabalho de construção de marca, awareness e consideração só 
deveria ser realizado quando a experiência estiver em um padrão 
de qualidade esperado pelo seu consumidor. Não à toa, quase a 
totalidade das marcas nativas digitais que explodiram nos últimos 
anos aplicam esse framework em seu modelo de negócio.

Experiência no DNA - Seja nos Estados Unidos ou aqui no 
Brasil, não há como negar que a experiência se tornou protago-
nista em um mundo que é cada vez mais mobile first. A pandemia 
só potencializou e acelerou essa tendência. Por aqui, o estudo 
mais recente é o CX Trends, realizado pela Zendesk, e mostra 
que para 76% dos consumidores do país, a experiência se tor-
nou mais importante para eles em 2020, na comparação ao ano 
anterior. E mais do que isso: 82% dos consumidores brasileiros 
gastariam mais por uma boa experiência na internet, de acordo 
com a pesquisa.

Diante da evidência do avanço da experiência no DNA de 
qualquer empresa, o mercado busca o amadurecimento a partir 
de aprendizados importantes. Entre eles, podemos listar os 
seguintes talking points:

CX e UX é uma atribuição do marketing: afinal de contas, 
quem melhor que a área que tem o papel de conhecer os consumi-
dores e se comunicar com eles para ser a guardiã da experiência?

Novos perfis e skills são necessários: um marketing 
contemporâneo precisa ter em sua liderança e time skills de 
produto digital, personas, data analytics, design de produto entre 
outras habilidades que vão muito além do universo clássico da 
comunicação.

Cultura de “test and learn”: é preciso adotar um modelo de 
melhoria contínua através de ciclos rápidos de testes de melhoria 
da experiência. Por quê? Porque não existe bala de prata. Milhares 
de pequenos ajustes é que fazem a diferença.

Saiba que dados olhar: o grande trunfo do digital é que tudo 
pode ser mensurado, porém tão importante quanto o que olhar 
é o que não olhar. É o foco nos indicadores que faz a diferença.

Para finalizar, é importante amarrar as pontas e entender que 
o desenvolvimento da experiência não tem fórmula pronta ou 
receita infalível, como uma garrafa de Coca-Cola. E que conceitos 
como CX e UX não são produtos de prateleira. Não importa se 
você é a Disney, o iFood ou a barraca de frutas do Seu Zé. O que 
o cliente quer no final do dia é uma boa experiência, dentro do 
contexto certo, suprindo ou superando a expectativa sobre seu 
produto ou serviço, seja qual for o seu ponto de contato.

(*) - MIT Technology Review.

nenhum atrito. Acertei? Isso também é experiência. E ela é 
mais importante do que nunca.

Você já parou para pensar que da velocidade, potência e pen-
samento disruptivo dos novos tempos nasceram players digitais 
baseados na experiência como Netflix, Spotify, AirBNB e Uber? 
Segundo a definição do Gartner, a experiência é “a soma de todas 
as percepções e sentimentos relacionados ao cliente causados 
pelo efeito único e cumulativo das interações com funcionários, 
sistemas, canais ou produtos de um fornecedor”. 

Com essa dinâmica, a relação entre pessoas e marcas está me-
nos para um encontro romântico e mais para um casamento, com 
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Trabalho híbrido expõe 
passivo de documentos 

físicos nas empresas

O processo de 
transformação digital 
acelerou na maior parte 
das empresas em 2020, 
em especial nas PMEs

Elas foram as que mais 
sofreram com os pre-
juízos econômicos 

causados pelas medidas 
restritivas. Uma pesquisa, 
realizada pela plataforma 
Capterra/Gartner revelou 
que 43% das PMEs se digi-
talizaram para evitar preju-
ízos e viabilizar o trabalho a 
distância. 

Se por um lado, a digitaliza-
ção dos processos favoreceu 
o trabalho remoto durante 
a pandemia, a segurança 
passou a ser motivo de pre-
ocupação para boa parte dos 
gestores, com o surgimento 
do modelo híbrido de traba-
lho e o início das punições 
previstas pela LGPD ainda 
em 2021. 

Uma pesquisa recente, 
realizada pela Robert Half, 
consultoria de recrutamento 
especializado, apontou que 
95% dos executivos preten-
dem manter, mesmo após o 
fim da crise sanitária, um 
regime híbrido de trabalho, 
que alterna momentos no 
escritório e outros a distân-
cia. Uma das principais difi-
culdades trazidas por esse 
modelo é o gerenciamento 
do passivo de documentos 
físicos, aqueles que não pu-
deram ser descartados ou 
digitalizados. 

O “arquivo morto” dos 
escritórios, além de ocupar 
espaço, põe em risco as 
informações sigilosas que 
ficam expostas sem qualquer 
critério de proteção, poden-
do ser acessadas, violadas 
ou até extraviadas durante 
o rodízio de circulação das 
equipes nas dependências 
da empresa. Por outro lado, 
com parte do time traba-
lhando de forma presencial, 
alguns critérios para acesso 
irrestrito à nuvem precisam 
ser estabelecidos. 

A pergunta que resta é: 
se eu digitalizar todos os ar-
quivos, posso simplesmente 
descartar os documentos 
físicos que restaram? Apesar 
de parecer simples, respon-
der essa pergunta envolve 
uma série de variáveis. 

De acordo com a Lei nº 
12.682/2012, que estabele-
ceu a mesma validade jurí-
dica dos documentos físicos 
para as versões digitais, 
alguns requisitos precisam 
ser observados nessa tran-
sição, entre eles a inclusão 
de assinatura digital com 
certificado no padrão ICP

-Brasil, além dos critérios 
de cor, formato, metadados 
e resolução. 

Apenas após cumpridos to-
dos os requisitos, as cópias fí-
sicas podem ser descartadas. 
No entanto, atender a todas 
essas regulamentações não 
é tarefa fácil e exige o apoio 
de um serviço especializado. 
Seja para gerenciar o passivo 
de documentos físicos ou 
digitalizar e armazenar os 
digitais, não se trata mais 
apenas de organização ou 
facilidade. 

Essa migração passa a ser 
mais urgente em um modelo 
de trabalho que precisa unir 
o meio físico e o digital de 
forma segura e, ao mesmo 
tempo, acessível, para que o 
fluxo não seja interrompido. 
A mudança deve começar a 
partir da captura e digitali-
zação desses documentos 
de forma descentralizada, 
para que os registros sejam 
gerenciados de maneira 
mais eficiente durante todo 
o seu ciclo de vida, princi-
palmente quando estiverem 
próximos do seu descarte, 
automatizando o processo 
de destruição. 

No caso dos documentos 
físicos, se faz necessário um 
mapeamento dos processos, 
para conhecer as falhas e 
criar um método para classi-
ficar esses documentos e até 
mesmo rever suas políticas e 
procedimentos de gerencia-
mento e acesso aos registros 
já existentes. 

Os objetivos são: garantir 
a implementação de práticas 
que tragam maior eficiência 
para a gestão de documentos 
e para que a empresa saiba 
exatamente quais informa-
ções estão em seu poder, 
onde estão e quem pode 
acessá-las, para, então, pen-
sar em digitalizá-las. Fazer 
isso de uma hora para a outra 
ou até mesmo com recursos 
internos não é factível nem 
seguro. 

Por essa razão, o primeiro 
passo para as empresas que 
possuem um passivo de 
documentos físicos e preten-
dam adotar o regime híbrido 
de trabalho é buscar uma 
parceria especializada que 
possa assumir essa gestão 
sem prejuízo ao andamento 
das atividades. Essa crise 
pode passar, mas terão 
outras. 

Assim, o futuro é um assun-
to que precisa ser discutido 
agora para evitar que a falta 
de uma gestão adequada 
impeça a realização de novos 
negócios, cujo impacto vai 
além do financeiro. 

(*) - É Diretor de Marketing da Access.

Marcelo Carreira (*)

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
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Edital Para Conhecimento de Terceiros Interessados, Com Prazo De 10 (Dez) Dias, expedido 
nos autos do PROC. 0113032-77.2007.8.26.0053 e Cumprimento de sentença 0017301-
97.2020.8.26.0053 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Simone Gomes Rodrigues Casoretti, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Terceiros Interessados na Lide que o(a) Dersa - Desenvolvimento 
Rodoviário S/A move uma ação de Desapropriação contra Rinaldo Helder Faria E Nadia Roberta 
Massini Faria, processo nº 0113032-77.2007.8.26.0053, objetivando a área a ser expropriada de 
67.130,03 m², descrito na matrícula nº 5.751 do 11º CRI da Capital/SP, localizada na Estrada do 
Jaceguava, nº 1200, bairro do M' Boi Guassu, Município e Comarca de Itapecerica da Serra, Estado 
de São Paulo. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital 
com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do 
Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de maio de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 032/2021; Objeto: Contratação 
de serviços comuns de engenharia para execução de passeio público na Avenida Aurora 
Fernandes Bolonha - Entrega das Propostas: a partir de 11/05/2021 às 08h00 no site https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 21/05/2021 às 09h00 
no mesmo site - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 034/2021; Objeto: Registro 
de Preços para aquisição de materiais escolares e papelaria, para atender a demanda do 
Departamento de Educação e dos alunos das escolas municipais, com entregas parceladas pelo 
período de 12 meses - Entrega das Propostas: a partir de 11/05/2021 às 08h00 no site https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 24/05/2021 às 09h00 
no mesmo site - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

A produção de conteú-
do em vídeo ganhou 
espaço no mercado 

corporativo. Isso porque, 
além do formato estar 
presente na vida do con-
sumidor nas redes e canais 
digitais, o vídeo é dinâmico 
e de fácil compreensão, 
na maioria das vezes. Um 
estudo da Cisco de 2020 
indicou que 82% do tráfego 
da internet é gerado por 
vídeos. Além disso, 80% dos 
usuários preferem conteú-
do audiovisual a um texto, 
por exemplo. 

Nessa ótica, o vídeo é 
estratégia para alcançar 
os clientes de forma mais 
assertiva e veloz. Devido às 
rápidas mudanças dos mer-
cados e das necessidades das 
empresas, vídeos de longo 
tempo de produção e alto 
custo têm cada vez menos 
espaço no audiovisual cor-
porativo. É pensando nisso 
que a solução da thanks for 

O vídeo é estratégia para alcançar os clientes de forma mais 
assertiva e veloz.

Alphaville Pelotas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35226422258 - CNPJ nº 15.315.412/0001-98

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no 
Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes 
as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., 
sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 
8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ sob o nº 00.446.918/0001-69, com seus atos constitutivos 
arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.141.270, neste ato representada por seus diretores, Srs. Guilherme de 
Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53; e Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos residentes e domiciliados na 
Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-070, na forma do seu Estatuto Social “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários 
S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, 
Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 e no CNPJ/
MF sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson 
Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; 
e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) a redução do capital social 
da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a redução 
do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$11.456.642,00 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis 
mil e seiscentos e quarenta e dois reais), para R$2.078.130,00 (dois milhões e setenta e oito mil e cento e trinta reais), 
uma redução, portanto, no valor total de R$9.378.512,00 (nove milhões, trezentos e setenta e oito mil e quinhentos e 
doze reais), com o consequente cancelamento de 9.378.512 (nove milhões, trezentos e setenta e oito mil e quinhentos 
e doze) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte 
forma: (i) R$4.481.685,70 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e 
setenta centavos) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos 
existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) R$4.896.826,30 
(quatro milhões, oitocentos e noventa e seis mil e oitocentos e vinte e seis reais e trinta centavos), serão reduzidos 
mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do 
Código Civil; 5.5.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) 
dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores 
à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.5, “(i)” 
acima. 5.5.2. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima somente 
se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.1 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores 
quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, 
mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 
1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de 
forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.5.3. Consignar, por fi m, que a quantia da redução do capital 
social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, no montante de R$9.378.512,00 (nove milhões, trezentos e 
setenta e oito mil e quinhentos e doze reais), será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia 
no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.5.4. Em virtude das deliberações acima, nos termos 
do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará 
a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capital social é de R$9.378.512,00 (nove milhões, trezentos 
e setenta e oito mil e quinhentos e doze reais), dividido em 9.378.512 (nove milhões, trezentos e setenta e oito 
mil e quinhentos e doze) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, 
em moeda corrente do país, sendo 9.378.511 (nove milhões, trezentos e setenta e oito mil e quinhentos e onze) 
quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 (uma) quota subscrita e integralizada 
pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.”. 5.5.5. Ficam expressamente os membros da 
Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e 
concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos 
e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra 
a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a 
presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 16 de abril de 2021. Mesa: Guilherme de 
Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme 
de Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de Puppi e 
Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7

Alphaville SPE Palmas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35.228.034.701 - CNPJ nº 19.356.842/0001-09

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no 
Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes 
as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., 
sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 
3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ sob o nº 00.446.918/0001-69, com seus atos constitutivos 
arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.141.270, neste ato representada por seus diretores, Srs. Guilherme de 
Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53; e Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos residentes e domiciliados na 
Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-070, na forma do seu Estatuto Social “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários 
S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, 
Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF 
sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson 
Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; 
e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) a redução do capital social 
da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a redução 
do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$25.033.742,00 (vinte e cinco milhões e trinta e três mil e 
setecentos e quarenta e dois reais), para R$1.000,00 (um mil reais), uma redução, portanto, no valor total de 
R$25.032.742,00 (vinte e cinco milhões e trinta e dois mil e setecentos e quarenta e dois reais), com o consequente 
cancelamento de 1.000 (mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será 
realizada da seguinte forma: (i) R$5.920.874,58 (cinco milhões, novecentos e vinte mil e oitocentos e setenta e quatro 
reais e cinquenta e oito centavos) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do 
saldo de créditos existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) 
R$19.111.867,42 (dezenove milhões, cento e onze mil e oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), 
serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 
1.082, inciso I, do Código Civil; 5.5.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo 
de 90 (noventa) dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que 
sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no 
item 5.5, “(i)” acima. 5.5.2. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” 
acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.1 acima: (i) mediante inexistência de 
oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo 
oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, 
conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do 
Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.5.3. Consignar, por fi m, que a 
quantia da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, no montante de R$25.032.742,00 
(vinte e cinco milhões e trinta e dois mil e setecentos e quarenta e dois reais), será restituída às sócias, proporcionalmente 
à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.5.4. Em virtude das 
deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do 
Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capital social é de 
R$1.000,00 (um mil reais), dividido em 1.000 (mil) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente 
subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 998 (novecentos e noventa e oito) quotas subscritas 
e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 (duas) quota subscrita e integralizada pela sócia 
Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.”. 5.5.5. Ficam expressamente os membros da Diretoria da 
Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização 
da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições 
públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse 
se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual 
foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 16 de abril de 2021. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - 
Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e 
Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson 
Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7

Terras Alphaville Vitória da Conquista 
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

NIRE nº 35226422240 - CNPJ nº 15.315.407/0001-85
Deliberação de Sócios Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 
1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias 
representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por 
ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com 
seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o Número de 
Identifi cação de Registro de Empresas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social 
vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula 
de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, 
casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-
80, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 
3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida 
Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob 
o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme 
de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e 
Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) a 
redução do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutida a matéria da ordem do dia, as sócias presentes, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar 
a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$17.245.524,00 (dezessete milhões, duzentos e quarenta 
e cinco mil e quinhentos e vinte e quatro reais), para R$12.252.645,00 (doze milhões, duzentos e cinquenta e dois mil e 
seiscentos e quarenta e cinco reais), uma redução, portanto, no valor total de R$4.992.879,00 (quatro milhões, novecentos 
e noventa e dois mil e oitocentos e setenta e nove reais), com o consequente cancelamento de 4.992.879 (quatro milhões, 
novecentos e noventa e dois mil e oitocentos e setenta e nove) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A 
redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$4.992.879,00 (quatro milhões, novecentos e noventa e 
dois mil e oitocentos e setenta e nove reais) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes 
do saldo de créditos existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.5.1. 
Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias contados da data de 
publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação 
poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.1, “(i)” acima. 5.5.2. Consignar, ainda, que 
a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo 
mencionado no item 5.5.1 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à 
data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou 
depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias 
deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 
5.5.3. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, 
no montante de R$4.992.879,00 (quatro milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos e setenta e nove reais), 
será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda 
corrente nacional. 5.5.4. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades 
legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – 
O capital social é de R$12.252.645,00 (doze milhões, duzentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e quarenta e cinco reais), 
dividido em 12.252.645 (doze milhões, duzentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e quarenta e cinco) quotas, no valor 
de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 12.252.643 (doze 
milhões, duzentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e quarenta e três) quotas subscritas e integralizadas pela sócia 
Alphaville Urbanismo S.A. e 2 (duas) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos 
Imobiliários S.A.” 5.5.5. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as 
providências que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, 
podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, 
foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 16 de 
abril de 2021. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville 
Urbanismo S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. 
Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7.

Alphaville Paraíba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35226916951 - CNPJ nº 16.874.459/0001-54

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no 
Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes 
as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., 
sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 
3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ sob o nº 00.446.918/0001-69, com seus atos constitutivos 
arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.141.270, neste ato representada por seus diretores, Srs. Guilherme de 
Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53; e Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos residentes e domiciliados na 
Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-070, na forma do seu Estatuto Social “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários 
S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, 
Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF 
sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson 
Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; 
e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) a redução do capital social 
da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a redução 
do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$25.321.703,00 (vinte e cinco milhões, trezentos e vinte e um mil 
e setecentos e três reais), para R$20.321.703,00 (vinte milhões, trezentos e vinte e um mil e setecentos e três reais), 
uma redução, portanto, no valor total de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com o consequente cancelamento de 
5.000.000 (cinco milhões) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será 
realizada da seguinte forma: (i) R$2.591.400,16 (dois milhões, quinhentos e noventa e um mil e quatrocentos reais e 
dezesseis centavos) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos 
existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) R$2.408.599,84 (dois 
milhões, quatrocentos e oito mil e quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), serão reduzidos 
mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do 
Código Civil; 5.5.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) 
dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à 
referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.5, “(i)” 
acima. 5.5.2. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima somente 
se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.1 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores 
quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, 
mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 
1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de 
forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.5.3. Consignar, por fi m, que a quantia da redução do capital social 
da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, no montante de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), será restituída 
às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 
5.5.4. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a 
Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O 
capital social é de R$20.321.703,00 (vinte milhões, trezentos e vinte e um mil e setecentos e três reais), dividido em 
20.321.703 (vinte milhões, trezentos e vinte e um mil e setecentos e três) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada 
uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 20.321.701 (vinte milhões, trezentos e 
vinte e um mil e setecentos e uma) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 (duas) 
quota subscrita e integralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.”. 5.5.5. Ficam 
expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem 
necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto 
for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 16 de abril de 2021. Mesa: 
Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por 
Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de 
Puppi e Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan  - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7

Alphaville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 005 Ltda.
NIRE nº 35231022131 - CNPJ nº 25.452.458/0001-02

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 
1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias 
representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por 
ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com 
seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o Número de 
Identifi cação de Registro de Empresas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social 
vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula 
de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, 
casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-
80, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 
3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida 
Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob 
o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme 
de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e 
Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) a 
redução do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutida a matéria da ordem do dia, as sócias presentes, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. 
Aprovar a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$14.768.139,00 (quatorze milhões, setecentos e 
sessenta e oito mil e cento e trinta e nove reais), para R$9.831.914,00 (nove milhões, oitocentos e trinta e um mil e 
novecentos e quatorze reais), uma redução, portanto, no valor total de R$4.936.225,00 (quatro milhões, novecentos e 
trinta e seis mil e duzentos e vinte e cinco reais), com o consequente cancelamento de 4.936.225 (quatro milhões, 
novecentos e trinta e seis mil e duzentos e vinte e cinco) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A 
redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$4.936.225,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e seis 
mil e duzentos e vinte e cinco reais) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do 
saldo de créditos existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.5.1. 
Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias contados da data 
de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de 
publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.1, “(i)” acima. 5.5.2. Consignar, 
ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o 
prazo mencionado no item 5.5.1 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos 
anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu 
crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião 
que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de 
capital social. 5.5.3. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 
5.1, “(i)” acima, no montante de R$4.936.225,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e seis mil e duzentos e vinte e cinco 
reais), será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda 
corrente nacional. 5.5.4. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades 
legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – 
O capital social é de R$9.831.914,00 (nove milhões, oitocentos e trinta e um mil e novecentos e quatorze reais), dividido 
em 9.831.914 (nove milhões, oitocentos e trinta e um mil e novecentos e quatorze) quotas, no valor de R$1,00 (um real) 
cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 9.831.913 (nove milhões, oitocentos 
e trinta e um mil e novecentos e treze) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 (uma) 
quota subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 5.5.5. Ficam 
expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem 
necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for 
necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e 
lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 16 de abril de 2021. Mesa: Guilherme 
de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme de 
Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e 
Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7.

Conexão veloz determina diretrizes 
do audiovisual corporativo
O vídeo é estratégia para alcançar os clientes de forma mais assertiva e veloz

diovisual e de divulgação 
veloz e assertiva nos mais 
estratégicos canais de co-
municação”, pontua Simone 
Cyrineu, CEO e fundadora 
da empresa. 

Opção de engajamento 
para o público interno e 
externo das empresas, o 
vídeo é a forma mais ágil e 
assertiva de comunicação. 
A partir disso, a thanks for 
sharing aposta em estratégia 
escalável de produção com 
modelo de trabalho 100% 
digital, além de comunicação 
horizontal e transparente 
com seus clientes e colabo-
radores. 

Dentre os clientes da em-
presa, estão organizações 
de diferentes tamanhos 
e setores, com objetivos 
distintos de marca, são 
exemplos: Buildbox, Zuri-
ch Seguros, Squid, XP Inc, 
BRQ e Porto Seguro. Fonte 
e mais informações: (www.
thanksforsharing.com.br).

eb
ac

.a
rt

.b
r/r

ep
ro

du
çã

o

sharing traz um modelo de 
produção ágil a preços pre-
visíveis para as empresas, 
além de disponíveis para 
consulta no site. 

Ao se adaptar aos dife-
rentes objetivos de comu-
nicação das empresas, a 
startup de produção audio-
visual 2D para o mercado 
corporativo oferece seis 
diferentes tipos de pro-

dutos. Entre eles, opções 
de assinatura de vídeo e 
conteúdos escaláveis e 
adaptáveis em quantidade 
para campanhas de redes 
sociais, principalmente. 

“Ao entender qual o objeti-
vo central do cliente e onde 
está o público dele, a thanks 
for sharing transforma a 
comunicação verbal dessas 
empresas em material au-
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Onboarding 
estratégico pode 

definir futuro do RH

Nos últimos anos 
o assunto de 
Onboarding está 
sendo amplamente 
debatido e aplicado 
nos processos que 
envolvem a integração 
de novos funcionários, 
desde o processo de 
recrutamento

Apesar da notória 
evolução, sua adoção 
ainda é tímida, e isso 

se deve, em grande parte, 
a dificuldades em medir a 
efetividade dos processos. 
Seria redundante dizer, 
diante do cenário atual, que 
a solução é que as empresas 
invistam o mesmo tempo 
gasto na contratação, tam-
bém na integração, já que 
ambas as etapas estão inter-
ligadas e devem fazer parte 
do mesmo planejamento. 

Uma pesquisa realizada 
pela Glassdoor revela que 
um onboarding estratégico 
pode melhorar em até 82% a 
retenção dos funcionários e 
em até 70% a produtividade, 
além de melhorar a integra-
ção social, performance e 
comportamento pautados 
na cultura organizacional 
da empresa. Mas, apesar dos 
benefícios, segundo uma 
outra pesquisa de opinião, 
apenas 12% dos funcioná-
rios acreditam que sua em-
presa tenha um programa 
de integração eficiente para 
novos contratados. 

Isso porque mais da me-
tade delas estão focadas 
em processos e papéis e 
se consideram satisfeitas 
e seguras ao simplesmente 
seguir a legislação. Mesmo 
aquelas que dizem adotar 
o Onboarding, raramente 
ultrapassam a primeira 
semana. 
	 •	Planejamento inicial 

- Uma das principais 
dificuldades apontadas 
pelos especialistas é 
a capacidade de me-
dir o retorno sobre o 
investimento. Como 
saber se o programa de 
Onboarding realmente 
trouxe benefícios, como 
e quando aplicar a inicia-
tiva, definir prioridades 
e responsabilidades, 
além da falta de recursos 
suficientes são algumas 
das alegações que impe-
dem essa continuidade. 

  Em primeiro lugar, é 
preciso esclarecer que 
o Onboarding é um con-
ceito, não uma solução, 
embora hoje seja quase 
impossível fazê-lo sem 
o auxílio da tecnologia. 
Sendo assim, o primeiro 
passo não necessita de 
nenhum investimento, 
mas apenas de uma vi-
são holística do negócio 
e o entendimento de 
que o capital humano 
já é, por si só, o maior 
dos investimentos, mas 
que, como qualquer 
aquisição, precisa ser 
bem utilizado e tratado. 

  O Onboarding não deve 
começar no primeiro 
dia de trabalho do novo 
colaborador, mas desde 
o início do processo 
seletivo e atração de 
talentos. Nessa etapa, 

que começa a partir do 
anúncio da vaga, é pos-
sível enfatizar a cultura 
e os valores da empresa, 
bem como os desafios da 
oportunidade. 

  Não existe um prazo 
estabelecido para a 
duração desse acompa-
nhamento, mas é certo 
que deve perdurar, pelo 
menos, pelos primeiros 
90 dias, mesmo porque 
são nos primeiros 45 
dias que acontecem 
22% da rotatividade nas 
empresas. 

  A responsabilidade por 
essa imersão, no entan-
to, não é exclusividade 
do departamento de RH. 
Apesar de este ser o 
setor responsável pelas 
iniciativas e a implan-
tação das ferramentas 
necessárias, todas as 
áreas devem estar igual-
mente alinhadas. Assim, 
o gestor da área para a 
qual o funcionário irá 
se reportar, bem como 
colegas de equipe po-
dem e devem participar 
desse processo, não 
apenas com as tarefas 
condizentes ao trabalho, 
mas com a adaptação e 
engajamento social. 

 •	Retorno	 sobre	 o	 in-
vestimento	-	Falando 
agora do retorno sobre 
o investimento, hoje o 
calcanhar de aquiles das 
organizações quando 
se trata de qualquer 
tipo de aplicação, são 
diversas as formas de se 
perceber as vantagens 
e os benefícios de um 
programa desse tipo 
realmente implantado e 
acompanhado de forma 
contínua. Um estudo do 
Instituto do Capital Hu-
mano (HCI) revela que 
as empresas que reali-
zam um mau embarque 
ou, em tradução livre, 
um onboarding ruim, 
falham na tentativa de 
reter talentos em 50% 
das vezes. 

  Muito além do descon-
tentamento do colabo-
rador, existem os preju-
ízos ao próprio negócio, 
já que a alta rotatividade 
ou a baixa produtividade 
atrasa qualquer planeja-
mento. As ferramentas 
de onboarding desem-
penham um papel re-
levante ao automatizar, 
registrar e avaliar cada 
etapa, dando ao gestor 
mais tempo para assun-
tos estratégicos bem 
como possibilitando 
mensurar a efetividade 
da iniciativa. 

A modernização do RH 
não envolve apenas as 
tarefas operacionais do de-
partamento, mas a gestão 
de competências e com-
portamentos inerentes ao 
capital humano. Assim, o 
que se espera da competi-
tividade do mercado é que 
as empresas enxerguem 
nos colaboradores um novo 
cliente, que precisa ser 
cuidado e lapidado durante 
toda sua jornada. 

(*) - É gerente de marketing 
da Apdata.

Paulo Oliveira (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDERSON FLORENCIO DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/11/1985, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vangevaldo Florencio da Silva e de Francisca 
dos Santos Silva. A pretendente: MARIA SHEILA VIEIRA DE SOUSA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/06/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Paulino de Sousa e 
de Esmeralda Vieira da Silva Sousa.

O pretendente: ISAQUE PEREIRA NASCIMENTO, profissão: operador de produção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 02/09/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de Jesus Nascimento 
e de Ana Cristina Pereira Nascimento. A pretendente: DOMINGAS NICOLAU DA CRUZ, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Ibirapoã, BA, data-nascimento: 
14/09/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Teixeira 
da Cruz e de Maria Benta Nicolau.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ VICENTE, profissão: auxiliar operacional, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Carapicuíba, SP, data-nascimento: 07/04/1982, residente e 
domiciliado em Barueri, SP, filho de Abimair Vicente. A pretendente: ALINE BARBOSA 
DA SILVA, profissão: servente de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Caxias do Sul, RS, data-nascimento: 16/10/1979, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonir Tavares da Silva e de Renata Ribeiro Barbosa.

O pretendente: CARLOS VLADIMIR VALLEJOS CALDERON, profissão: costureiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em La Paz, Província de Omasuyos, Achacachi, na 
Bolívia, data-nascimento: 10/07/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Cleto Vallejos Chura e de Justina Calderon Layme. A pretendente: MAIARA 
DE OLIVEIRA LEM, profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Perus, SP, data-nascimento: 23/06/2000, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antoninho Marcilio Lem e de Maria Valmira de Jesus Oliveira.

O pretendente: FABIO OLIVEIRA DE FARIA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 18/07/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Domingos de Faria e de Maria 
Aparecida Oliveira de Faria. A pretendente: TATIANA MARTINS DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 
04/11/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Renato 
da Silva e de Marli Pereira Martins da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE SOUSA, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Poço Redondo, SE, data-nascimento: 21/04/1960, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Alves de Sousa e de Maria de Lourdes Farias. A 
pretendente: FRANCIMAR ALVES DA SILVA, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Floresta, PE, data-nascimento: 30/07/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Alves da Silva e de Aldenôra Amalia da Silva.

O pretendente: MANOEL ALVES DA SILVA, profissão: pintor, estado civil: solteiro, naturali-
dade: em Cordeiros, BA, data-nascimento: 27/12/1983, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Filadelfo Alves da Silva e de Maria de Jesus Silva. A pretendente: 
IVANETE APOLUNÁRIO DA SILVA, profissão: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Piripá, BA, data-nascimento: 10/06/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Braulino Apolunário da Silva e de Iraci de Jesus Silva.

O pretendente: GLEYDSON REZENDE LIMA, profissão: professor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 14/10/1993, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Mario Dinis Lima e de Givoneide Josefa de Rezende Lima. A preten-
dente: RADHARANI CRISTINA FERREIRA NAVARRO, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 29/03/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Eduardo Navarro e de Gislene Ferreira Navarro.

O pretendente: PAULO SÉRGIO PELIZARI, profissão: atendente bilíngue, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 23/09/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Pelizari e de Maria José Fernandes Pelizari. 
A pretendente: DANIELE GONÇALVES LINS, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 21/08/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademilton Oliveira Lins e de Abelicia Gonçalves Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: EDUARDO GAMARELLE SOARES DE CARVALHO, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 13/06/1994, empresário, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de João Soares de Carvalho e de Benedita 
Gamarelle; A pretendente: YANCA IDALINO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 26/01/1996, auxiliar de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose Ascelino da Silva Neto e de Marilene 
Idalino da Silva.

O pretendente: DIOGO WILLIAM SANTOS FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 03/10/1997, operador de tele atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Severino Ferreira e de Thais Aparecida dos 
Santos Oliveira; A pretendente: INGREED DE OLIVEIRA SANTOS, brasileira, divorci-
ada, nascida aos 09/01/1990, auxiliar de produção, natural de Salvador - BA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Julio Cezar Santos e de Maria Rosely Ferreira 
de Oliveira Santos.

O pretendente: EVANEI DE JESUS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/06/1979, motorista, natural de Jitaúna - BA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Eliezer Souza Santos e de Luzia Policarpo de Jesus; A pretendente: JOELIA 
JERONIMO DE JESUS, brasileira, solteira, nascida aos 30/04/1981, cozinheira, natural 
de Jitaúna - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Rufino Jeronimo do 
Nascimento e de Nivalda Maria de Jesus.

O pretendente: ELIVELTON DOS REIS GUILHERME SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 19/09/1993, ajudante de marcenaria, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Givaldo Guilhermino da Silva e de Edeene 
dos Reis; A pretendente: JOICIMARA SANTIAGO DO PRADO, brasileira, soltei-
ra, nascida aos 09/08/1980, auxiliar de limpeza, natural de Itabuna - BA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antônio Carlos do Prado e de Adeides 
Goveia Santiago.

O pretendente: MÁICON CERQUEIRA BISPO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/12/1994, atendente, natural de São Félix - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Gilson Correia Bispo e de Marcia da Silva Cerqueira; A pretendente: TAC-
IANA SILVA ARAUJO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida aos 27/01/2000, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Moises 
Araujo Barbosa e de Joana D Arc Silva.

O pretendente: JOSÉ FLORISVALDO DE FARIAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/02/1983, operador de máquina, natural de Bezerros - PE, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de João Lucio de Farias e de Severina Cristina de Macêdo Farias; 
A pretendente: MARIA EDIVâNIA DOMINGOS DE LIMA, brasileira, solteira, nascida 
aos 13/09/1983, ajudante de produção, natural de Santana do Cariri - CE, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco de Lima e de Maria do Socorro 
Domingos de Lima.

O pretendente: FERNANDO ALVES PAULINO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/09/1979, açougueiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Antonio Carlos Paulino e de Selma Alves Paulino; A pretendente: 
MEIRE LUZ DE PAIVA, brasileira, solteira, nascida aos 17/06/1984, do lar, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco Fabiano 
de Paiva e de Edina Pereira Luz de Paiva.

O pretendente: DEOLENO DEOCLÉCIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/01/1988, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Deoclecio Joaquim Marcelino da Silva e de Rita Maria de Albuquerque Silva; 
A pretendente: DANIELA NUNES DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 18/01/1993, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Geraldo Francisco de Lima e de Mariza Pereira Nunes de Lima.

O pretendente: GINO CECATO SIMõES COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/01/1990, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Claudio Simões da Costa e de Iolete Cecato Costa; A pretendente: CAR-
OLINE APARECIDA BRITO DO PRADO, brasileira, solteira, nascida aos 16/10/1994, 
estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Aldemir Cezar do Prado e de Vera Lucia de Brito.

O empresário bilionário Elon Musk, 
presidente da Tesla e da SpaceX, re-
velou neste final de semana durante 
o programa “Saturday Night Live” 
que tem Síndrome de Asperger, uma 
forma de autismo Em seu monólogo 

na abertura do programa, Musk se 
apresentou como a primeira pessoa 
com a síndrome a ser convidada para 
apresentar a atração.

“Estou fazendo história porque sou a 
primeira pessoa com Asperger a dirigir 

o show. Ou, pelo menos, a primeira a 
admitir”, disse o bilionário. Além de 
Musk, outras personalidades já re-
velaram que possuem a Síndrome de 
Asperger, como Bill Gates, Tim Burton, 
Greta Thunberg e Steve Jobs (ANSA).

O escritório Viseu Ad-
vogados tem um nú-
cleo de secondment 

desde 2009. Com a pande-
mia, a banca viu o número 
de advogados alocados mais 
do que dobrar de um ano 
para outro. 

Em março de 2020, quan-
do começaram a surgir 
as primeiras medidas de 
restrição no Brasil para 
enfrentamento da pande-
mia, o escritório tinha 30 
advogados alocados nos 
seus clientes. Nos últimos 
12 meses fizeram mais de 
cem projetos de alocação 
de advogados em regime 
de secondment. Com o 
aumento da demanda, a 
banca pretende investir em 
tecnologia e na contratação 
de pessoas para recrutar 
e gerir os advogados alo-
cados.

Gustavo Viseu, sócio fun-
dador do escritório, avalia 
que o crescimento do se-

Com o trabalho remoto, os departamentos jurídicos tem preferido 
advogados dedicados ao time para atender 

às demandas internas.

Pandemia fez crescer demanda 
por “secondment jurídico”

No meio jurídico, a prática de alocar advogados de um escritório em departamento jurídicos de empresas 
é conhecida como “secondment”. Desde o início da pandemia, a demanda por esse tipo de serviço tem 
crescido de maneira significativa

en
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r/r
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du

çã
o aumento de demanda sazo-

nal de trabalho, um projeto 
específico, uma substituição 
de empregado afastado ou 
durante o período de licença 
maternidade, dentre outras 
diversas situações. 

“Minha equipe de gestão 
tem advogados experientes 
em recrutamento jurídico, 
que entendem as deman-
das dos clientes, conhecem 
muito bem o mercado jurí-
dico, e sabem selecionar o 
profissional certo para cada 
projeto”, diz. Conta que pelo 
fato do Viseu Advogados 
ter se tornado referência 
em secondment, surgiram 
clientes novos, que acaba-
ram demandando serviços 
jurídicos de outras áreas do 
escritório. ”Muitos clientes 
nos procuram pelo second-
ment e acabam contratando 
também a consultoria de 
outras áreas do escritório” 
afirma. Outras informações: 
(www.viseu.com.br).

condment jurídico é uma 
tendência mundial: “com a 
possibilidade do trabalho 
remoto, os departamentos 
jurídicos tem preferido ad-
vogados dedicados ao time 
para atender às demandas 
internas”. Segundo ele, em-
bora o secondment seja uma 
prática antiga de mercado, o 
diferencial do Viseu Advoga-
dos é ter uma área exclusiva 
para selecionar, alocar e 
monitorar os profissionais: 

“provavelmente somos o 
único escritório de advo-
cacia no Brasil que possui 
um núcleo de secondment 
estruturado”, afirma.

A advogada Carla Silvé-
rio, que é sócia do Viseu 
Advogados e responsável 
pelo núcleo de Secondment, 
explica que o objetivo da 
área é atender empresas que 
necessitam de advogados 
por um período determi-
nado, seja para cobrir um 

Elon Musk revela ter Síndrome de Asperger

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 C
2D

3-
BB

D
0-

40
FA

-E
F0

8.



9www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira, 11 de maio de 2021

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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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
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FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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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. 

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. 

Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Sem Igualdade não 
há Integridade, 
muito menos, Ética

O projeto de Lei n.º 88 
(PSL 88) de 2009, 
que permite multar 

empresas que paguem sa-
lários diferentes a homens 
e mulheres, tendo como 
princípio a isonomia previs-
ta na Constituição Federal, 
voltou ao congresso, para 
revisão, no mês passado.

De acordo com o proje-
to, aprovado na Câmara 
em 2011, a empresa deve 
compensar a funcionária 
alvo da discriminação com 
o pagamento de valor cor-
respondente a cinco vezes 
a diferença verificada em 
todo o período da contra-
tação (até o limite de cinco 
anos). No mês passado, 
quase dez anos depois, 
quando votado pelo Senado, 
o projeto teve seu o texto 
alterado com a inclusão da 
palavra “até” antes do valor 
da multa, ou seja: a multa 
seria de “até” cinco vezes o 
valor da diferença, podendo 
ser menor.

O projeto retornou à Câ-
mara, para nova apreciação, 
desta vez em em caráter de 
urgência e em meio a polê-
micas nas esferas política e 
empresarial, questionando 
um avanço tão essencial 
para a promoção de uma so-
ciedade mais justa, íntegra, 
ética e equânime, mas que 
alguns ainda argumentam, 
pode acarretar em retro-
cesso para as mulheres em 
termos de oportunidades 
de contratação.

Mas, apesar das crescen-
tes iniciativas pela equidade 
de gênero, de acordo com 
os dados oficiais do IBGE, 
as mulheres ainda ganham 
20,5% menos que os ho-
mens, mesmo quando mui-
tas são o suporte financeiro 
da família. Isso, a meu ver, 
ainda se deve a percepções 
preconceituosas quanto 
ao papel da mulher na so-
ciedade, que muitas vezes 
ofuscam sua capacidade 
profissional, intelectual, de 
gestão e liderança. 

Capacidades essas que 
tem contribuído, de forma 
vital, para a situação que 
vivemos. Em quase um ano 
e meio de pandemia, foram 
várias as notícias que evi-
denciaram a competência 
feminina em um momento 
de grande fragilidade social, 
em que muitas famílias 
sofrem perdas de ordem 
emocional e financeira.

Nesse contexto, tem 
sido essencial a resiliência 
e prontidão das mulheres 
na linha de frente, seja 
nos governos, como nos da 
Alemanha, de Merkel, e da 
Nova Zelândia, de Ardern, 
seja nos cargos de lideran-
ça em empresas e ONGs, 
em atividades essenciais 
como saúde e educação, e 
sobretudo na sustentação 
dos alicerces familiares e 
das comunidades.

As líderes neozelandesa 
e alemã exibiram firmeza 
nas medidas para conter 
o avanço do Coronavírus 
em seus países, arcando 
com ônus e bônus perante 
opinião pública e eleitorado. 
As medidas tomadas pela 
primeira ministra Jacinda 
Ardern, especialmente, 
fizeram da Nova Zelândia 
uma das nações mais bem-
sucedidas na contenção da 
Covid-19. 

Na Alemanha, mediante 
críticas às medidas pre-

ventivas mais duras, a 
chanceler veio a público 
reconhecer exageros e 
assumir responsabilidades 
por haver decretado restri-
ções até mais rígidas do que 
o necessário em determina-
das ocasiões, mesmo tendo 
tomado a decisão conjunta-
mente com governadores 
de 16 estados alemães. 

Essa capacidade de se 
retratar publicamente e 
pedir desculpas à popula-
ção por decisões tomadas 
com a melhor das inten-
ções, foi interpretada por 
muitos alemães como uma 
demonstração positiva de 
tansparência e liderança, 
gerando aumento na credi-
bilidade do governo.

Nas empresas, embora 
ainda minoria nos altos 
cargos executivos, cada 
vez mais as mulheres têm 
se sobressaído na gestão de 
crises com a mesma firmeza, 
transparência e ética. Além 
de conhecimento técnico, 
tais desafios demandam 
qualificações estratégicas 
como: visão de longo prazo, 
responsabilidade social, 
proatividade, inteligência 
emocional e soft skills 
para autocontrole, empatia, 
perspicácia, sensibilidade 
para acolher e expressar 
emoções, além de outras 
características da liderança 
feminina que facilitam os 
relacionamentos interpes-
soais na gestão de riscos e 
conflitos. 

Nos hospitais, segundo 
o Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de 
Saúde (CONASEMS), as 
mulheres representam 65% 
dos mais de seis milhões de 
profissionais atuantes no 
setor público e privado de 
saúde. As mulheres também 
são as protagonistas da edu-
cação brasileira. Pelo Censo 
Escolar de 2020, elas são 
maioria entre os docentes 
e gestores da educação 
básica.

Vale ressaltar também 
um estudo da Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT), constatando que,  
empresas com maior diver-
sidade de gênero na lideran-
ça apresentam melhoria nos 
resultados e na atração de 
talentos, impactando posi-
tivamente seu lucro. 

Com base nesses fatos e 
no crescimento das áreas de 
integridade dentro das em-
presas, diante da cobrança 
cada vez maior da socie-
dade por transparência e 
ética, torna-se evidente 
a necessidade da equida-
de de gênero, com mais 
oportunidades e menos 
entraves para as mulheres. 
E não apenas para reivindi-
car menos discriminação, 
mas, principalmente para 
incorporar as valorizadas 
habilidades “femininas” na 
gestão. Essas, sem dúvida, 
essenciais para a longevida-
de das instituições, através 
da probidade, melhoria da 
sua performance e exercí-
cio da sua missão social.

Saiba quem é a nossa Colunista:

Denise Debiasi é Country Manager e Líder 
de Investigações Globais e Inteligência 

Estratégica da BRG Brasil, braço local da 
consultoria americana Berkeley Research 

Group (BRG), presente nos 6 continentes e 
mundialmente reconhecido pelo expertise e 
reputação de seus profissionais nas áreas 

de investigações globais e inteligência 
estratégica, governança e finanças 
corporativa, conformidade com leis 

nacionais e internacionais 
de combate à corrupção, antissuborno 
e antilavagem de dinheiro, arbitragem e 

suporte à litígios, entre outros serviços de 
importância primeira em 
mercados emergentes. 

Email: ddebiasi@thinkbrg.com 
Site Corporativo: www.thinkbrg.com.br

Siga: www.linkedin.com/company/brg-brasil/ 

As empresas tiveram que acelerar a inovação, buscar soluções 
por meio da tecnologia e ter resiliência para 

dar continuidade aos negócios.

O resultado desse mo-
vimento foi positivo 
para os provedores 

de software que, em 2020, 
assistiram o mercado al-
cançar a receita de US$8,15 
bilhões, o que significa um 
crescimento de 30% em re-
lação a 2019, considerando a 
moeda local e a alta do dólar. 

Os dados são do IDC Bra-
zil Semiannual Software 
Tracker 2020 e incluem, 
entre outras, as vendas de 
software para infraestrutu-
ra de TI, gerenciamento de 
dados, endpoint, rede, CRM, 
ERM, SCM, ferramentas co-
laborativas e de inteligência 
artificial (IA). 

“Entre essas soluções, al-
gumas se destacaram como 
alavancas de crescimento, 
como soluções de segurança 
da informação, além de IA, 
BI, Big Data & Analytics, en-
fim, soluções voltadas para 
a inteligência do negócio e 
tomadas de decisão mais 
rápidas”, diz Fabio Marti-
nelli, analista de pesquisa 
e consultoria de Software 
e Cloud da IDC Brasil. Se-
gundo ele, plataformas de 
colaboração também foram 
alvo de investimentos, e o 
próprio ERP, que apesar de 
já ser uma plataforma con-

O mercado de software 
segue o ritmo da modernização 

imposta pela pandemia
A pandemia evidenciou a necessidade das organizações de investir no relacionamento e atendimento ao 
cliente por meios digitais e abriu o caminho para uma corrida pela modernização como condição para o 
crescimento dos negócios
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o ainda mais, inclusive fora do 
país, e o ‘future enterprise’ 
passa por investimentos em 
software e cloud”. Cloud, 
inclusive, passou a ser tra-
tado como um habilitador, 
como um acelerador para as 
iniciativas de modernização 
e digitalização. A receita do 
mercado de cloud pública em 
2020 foi de US$3.02 bilhões, 
incluindo IaaS, PaaS e SaaS. 

Segundo a IDC Brasil, o 
crescimento do mercado 
de software no país não 
será tão acelerado como 
no ano passado, quando as 
organizações correram para 
resolver gargalos e atender a 
demanda, mas deve ser sig-
nificativo e ficar no patamar 
dos dois dígitos. 

“As empresas vão conti-
nuar buscando soluções, 
pois precisam dar agilidade 
e gerar mais valor à linha de 
negócio, com mais seguran-
ça, eficiência e maior enga-
jamento tanto interno como 
em termos de relacionamen-
to com o cliente. O foco da 
operação, a experiência de 
uso do cliente, o processo de 
logística, enfim todo o ecos-
sistema do CRM continuará 
movimentando”, finaliza 
Martinelli. Fonte: (https://
www.idc.com/latam).

solidada, cresceu acima de 
25% em 2020. 

“O foco das organizações 
esteve voltado para ferra-
mentas que geram maior 
eficiência operacional e 
equilibram o físico com o 
digital”, explica o analista. 

Para a IDC Brasil, o merca-
do de software acompanhou 
o que se viu em outros seto-
res, ou seja, para enfrentar a 
crise trazida pela pandemia, 
as empresas tiveram que 
acelerar a inovação, buscar 
soluções por meio da tecno-
logia e ter resiliência para 
enfrentar até uma mudança 
cultural e dar continuidade 
aos negócios. 

“No caso de software, foram 
adotadas tecnologias com 
potencial para dar agilidade 
e trazer diferencial competi-
tivo, e mesmo soluções que 
antes era mais vistas num 
contexto de automação e 
relacionamento com clientes 
passaram a ser prioritárias e 
a permear as linhas de ne-
gócios”, explica Martinelli, 
completando que a busca 
por mais engajamento com o 
cliente e o investimento em 
captar e reter talentos para 
lidar com as novas ferramen-
tas vão continuar. 

“Não há mais fronteiras. 
A mão de obra de TI já era 
muito disputada, agora está 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Com mais de um ano de pandemia, a 

maioria das pessoas está familiarizada 
com o que vem sendo chamado fadiga 
do Zoom: aquela sensação de cansaço 
absoluto depois de um dia passado em 
videoconferências, trabalhando quase 
sempre em um ambiente improvisado e 
olhando para os colegas de trabalho na 
tela do computador. 

Embora pesquisadores da Stanford Uni-
versity tenham determinado recentemente 
algumas das razões pelas quais ocorre a 
fadiga do Zoom, especialmente o contato 
visual intenso e o fato das pessoas perma-
necerem sentadas durante muito tempo, 
uma nova pesquisa da mesma Universidade 
descobriu que as mulheres têm muito mais 
probabilidade de chegar à fadiga do Zoom 
do que os homens. 

O estudo, divulgado na Social Science 
Research Network, entrevistou mais de 

10 mil pessoas em fevereiro e março para 
entender o que leva ao esgotamento pelo 
uso de tecnologia de videoconferência. No 
geral, uma em sete mulheres (quase 14%) 
relatou sentir-se de “muito” a “extrema-
mente” cansada após as reuniões via Zoom 
ou ferramentas similares, em comparação 
com um em cada vinte homens (5,5%). 

A principal razão para essa diferença 
parece ser o aumento do que os psicólogos 
chamam de “atenção autocentrada”, ou a 
consciência de como a pessoa aparece em 
uma conversa, desencadeada pelo ver-se 
na tela do computador. Os pesquisadores 
recomendaram desligar a câmera para ate-
nuar esse problema, apesar dessa postura 
não ser considerada adequada em muitas 
reuniões. 

Além disso, embora homens e mulheres 
tenham a tendência de ter o mesmo número 
de reuniões por dia, as reuniões em que 
o número de mulheres é maior, tendem a 

ser mais longas. Além dos aspectos ligados 
a gênero, os pesquisadores encontraram 
diferenças nos níveis de fadiga do Zoom 
com base no tipo de personalidade, idade e 
raça. Os extrovertidos relataram sentirem-
se menos exaustos após videochamadas 
do que os introvertidos, assim como os 
indivíduos calmos e emocionalmente está-
veis em comparação com os mais ansiosos. 

Os participantes mais jovens relataram 
níveis mais elevados de fadiga do que 
os mais velhos. Os participantes negros 
relataram um nível ligeiramente mais alto 
de exaustão em comparação com os par-
ticipantes brancos. 

Estudos como esse podem contribuir 
para que os ambientes de trabalho do 
presente e do futuro sejam menos des-
gastantes. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Fadiga do Zoom: mais uma consequência da pandemia


