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Conversando com amigos que têm filhos em idade escolar, descobri 
como as aulas a distância evidenciaram as fraquezas do modelo tradicio-
nal de ensino. Ao menor sinal do professor na tela, a criança bocejava, 
perguntava se a aula ia demorar e arrumava qualquer desculpa para an-
tecipar a hora do recreio. Curioso é que quando o pai ou a mãe empresta 
o celular para assistir a um desses vídeos com milhões de visualizações 
o cenário muda, e é difícil tomar de volta da criança o telefone.  

A escola tradicional mata 
empreendedores

Mesmo em meio às altas taxas de desemprego em todo o mundo 
como resultado da pandemia, a escassez de talentos continua sendo 
um grande desafio para as companhias. De acordo com o Talent 
Trends Report 2021, divulgado pela Randstad, empresa global 
de soluções de RH, no Brasil, 58% dos líderes de capital humano 
relatam que a escassez de talentos impactou negativamente sua 
organização - o maior total nos últimos cinco anos. Em escala global, 
esse resultado é de 40%.   

Líderes de capital humano sentem escassez 
de talentos no mercado

O avanço da pandemia e as incertezas sobre uma possível terceira 
onda têm tirado o sono de milhões de brasileiros que passam por 
dificuldades econômicas. A quarentena, o fechamento dos comércios 
e o crescente desemprego se traduzem em altos índices de endivida-
mento e inadimplência. Pesquisa do Instituto Travessia mostra que 
oito em cada dez brasileiros (78%) acreditam que o impacto da crise 
gerada pela pandemia será devastador para a economia nacional.  

Mudar hábitos de consumo é vital para não 
aumentar dívidas e inadimplência

Foto de Dominika Roseclay no Pexels

Negócios em Pauta

Energia verde no Xingu
Apostar em energia limpa e renovável e contribuir para a preser-

vação do meio ambiente no Médio Xingu. Com este objetivo, a Norte 
Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, lança o 
projeto-piloto “Energia Verde no Xingu”, que levará energia solar 
para aldeias indígenas da Volta Grande do Rio Xingu, no sudoeste 
paraense. A iniciativa substituirá geradores de energia elétrica à 
diesel por placas solares instaladas em flutuantes, que serão im-
plantadas no Rio Xingu, promovendo a preservação ambiental da 
região. Na primeira fase do projeto serão beneficiados mais de 400 
indígenas de seis aldeias da região. A estrutura de fornecimento de 
energia do novo modal conta com um sistema autônomo de geração 
de energia solar com uso de baterias, que garantem o suprimento 
de eletricidade por até 48 horas sem incidência de radiação solar. 
As placas instaladas em flutuantes vão captar luz do sol gerando 
energia elétrica, a qual atenderá diretamente as aldeias indígenas 
da região.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: Jaime Souzza/reprodução

News@TI

Semana das Pequenas e Médias Empresas

@A LG lugar de gente, empresa especializada em tecnologia para 
gestão de pessoas, promove, de 24 a 27 de maio, a Semana das 

Pequenas e Médias Empresas: ajudando seu negócio a inovar na gestão 
de pessoas. O evento é online e gratuito e inclui em sua programação 
uma série de encontros com especialistas que já apoiam companhias de 
todos os portes e segmentos a inovarem através do RH. As inscrições 
podem ser realizadas através do link: lg.com.br/lps/semana-pmes/. 

 Leia a coluna  completa na página 2

AI/LG

As empresas que ainda não 
operavam com pagamento 
digital sentiram a diferença que 
esta modalidade pode fazer no 
atendimento. 

Durante a pandemia, com a maioria dos 
serviços presenciais sofrendo restri-

ções, o e-commerce e os meios digitais de 
transações cresceram de maneira significa-
tiva. Em 2020, o comércio eletrônico teve 
sua maior alta no Brasil nos últimos 20 anos 
e, para este ano, a projeção é de crescer 
26%, segundo estudo da Ebit/Nielsen. 

A Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico registrou 150 mil novas lojas 
virtuais, só no primeiro semestre do ano 
passado. Esses dados refletem uma mu-
dança de comportamento que terá grande 
influência no mercado pós-pandemia. Das 
pessoas que compraram online em 2020, 
95% pretendem fazer novas compras neste 
formato no futuro. O que antes parecia 
um grande investimento para empreen-
dimentos de pequeno porte, o digital vem 
se tornando não só uma alternativa, mas 
essencial nesse momento. 

“Se antes a venda online estava sendo 
analisada ou postergada, ela precisou 
acontecer, não teve como fugir”, analisa a 
Product Manager do time de Produto da 
fintech Juno, Bruna Rasmussen. “O médio e 
pequeno empreendimento que funcionava 
de forma presencial, sem venda online, foi 
o mais impactado pela pandemia, no sen-
tido de que precisou adaptar seu modelo 
de negócio, ferramentas e expertise para 
sobreviver”, explica. 

A implementação do Pix e a rápida res-
posta dos consumidores são alguns sinais 
de que o público está preparado para o 
comércio digital, o que estimula lojas e 
empresas a se adaptar. “As vendas online 
foram facilitadas pelas redes sociais e fer-
ramentas como WhatsApp, que permitem 

Vantagens do pagamento digital para as 
pequenas e médias empresas
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EM uM MuNDO 
DINâMICO, 
PROFISSIONAIS 
COM MAIS DE 50 
ANOS ENCONTRAM 
OPORTuNIDADES DE 
REQuALIFICAçãO 

    Leia na página 6
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comunicação rápida e direta com clientes 
e divulgação de produtos e serviços. 

Pode-se vender online sem precisar ter 
um e-commerce propriamente dito, não 
exige grandes aprendizados ou investimen-
to”, comenta Bruna. “Surge a necessidade 
de encontrar alternativas digitais à maqui-
ninha (POS) e ao dinheiro em espécie. O 
Pix teve uma explosão de adoção e uso, e 
meios de pagamentos como boleto e cartão 
de crédito também seguem sendo muito 
usados pelo pequeno e médio negócio”, 
conta a especialista. 

“Alternativas digitais a todos os serviços 
acabaram sendo pauta, especialmente 
durante o período de início das restrições 
devido a pandemia – delivery, entrete-
nimento virtual e e-commerce tiveram 
crescimento”, opina a product manager da 
Juno. “Todos buscavam soluções digitais 
para seus problemas, e barreiras de re-
ceio ou apreensão em relação às soluções 
apresentadas por fintechs foram caindo. O 
digital deixou de ser o diferente e passou 
a fazer parte do dia a dia”, detalha Bruna 
Rasmussen.

O ramo gastronômico foi um que mostrou 
avanços significativos em soluções digitais. 

O iFood, por exemplo, revelou que teve 
um aumento de 45% no número de pedi-
dos em agosto passado, comparando com 
março do mesmo ano, e quase duplicou o 
número de restaurantes registrados em 
sua plataforma. Muitas pessoas que nunca 
tinham pedido comida por aplicativos, hoje 
já se acostumou com a praticidade, e os 
empresários precisam seguir este fluxo. 

“O pequeno e médio empresário que 
passou a vender online percebeu que 
isso não é um bicho de sete cabeças, ele 
confia no Pix, que passou a servir como 
base de comparação com outros serviços 
digitais”, diz a especialista. “Soluções 
como o Link de Pagamento da Juno são 
funcionalidades que facilitam muito a 
venda em canais online; o empresário 
pode vender onde quiser, seja por redes 
sociais ou no seu site, e ofertar boleto ou 
cartão para pagamento, o que trouxer mais 
flexibilidade pra a venda”, complementa. 

Os meios de pagamento digitais ofere-
cem ainda outras facilidades, que também 
fazem a diferença para os pequenos e 
médios empresários que evitam grandes 
gastos para implementar estas novidades. 
“Não tem segredo abrir uma conta digital, 
mas exige entender a proposta de valor do 
serviço e dar um voto de confiança. O em-
presário que quer abrir uma conta PJ busca 
taxas justas, experiência de uso facilitada, 
sem burocracia e um bom atendimento”, 
explica a Product Manager. 

“É importante avaliar os meios de paga-
mento disponíveis (cartões de crédito ou 
débito, boleto, Pix etc.) e regras de negócio 
envolvendo o pagamento, como definição de 
prazo de pagamento, descontos e recorrên-
cia. A facilidade de uso e gestão também é 
fundamental: a solução de pagamento que 
não estiver fazendo um exercício constante 
de enxugar burocracia e lapidar a experiên-
cia do usuário vai ter cada vez menos espaço 
no mercado”, completa Bruna. - Fonte e 
outras informações: (www.juno.com.br).

uso de celular ao volante
Levantamento feito pelo Detran.SP, 

com números consolidados entre os 
anos de 2017 e 2020, mostra que o 
uso do celular ao volante represen-
tou 7,5% de todas as punições de 
motoristas que trafegam pelas vias 
paulistas. Classificada como infração 
gravíssima, a multa por uso de celular 
ao volante é de R$ 293,47, além de sete 
pontos anotados na CNH. De acordo 
com a OMS, o uso do celular, além de 
gerar multa aos condutores, aumenta 
em 400% o risco de acidentes.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/em-um-mundo-dinamico-profissionais-com-mais-de-50-anos-encontram-oportunidades-de-requalificacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-15-a-17-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-15-a-17-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-15-a-17-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/lideres-de-capital-humano-sentem-escassez-de-talentos-no-mercado/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mudar-habitos-de-consumo-e-vital-para-nao-aumentar-dividas-e-inadimplencia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-escola-tradicional-mata-empreendedores/
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News@TI
Escolas garantem vagas em torneio nacional 
de Robótica

@Devido à pandemia, 34 equipes, de escolas públicas, privadas, 
ONGs ou de garagem, entre crianças e jovens de 9 aos 16 anos, 

toparam o desafio de participar do Torneio SESI de Robótica em for-
mato inédito, o online. Cinco equipes de robótica – três fluminenses e 
duas paulistas - foram classificadas para o Festival SESI de Robótica, 
etapa nacional que acontecerá em 26 de junho, que será realizada 
também no modelo remoto. A conquista das vagas ocorreu nos dias 
7 e 8 de maio, durante a fase regional do Torneio SESI de Robótica 
First Lego League (FLL). A temporada Replay 2020/2021, que faz 
parte do calendário do SESI Nacional, tem como pergunta-desafio: 
"O que fazer para tornar as pessoas mais ativas na região onde vivem, 
seja no campo, na cidade ou em qualquer outro lugar?" O público 
pôde acompanhar a abertura e a premiação do Torneio FLL ao vivo 
no YouTube da Firjan SESI: https://escolafirjansesi.com.br/robotica.

São Paulo, sábado a segunda-feira, 15 a 17 de maio de 2021 Negócios2 Negócios
Empresas 
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Clientes, colaboradores e 

tecnologia: personagens da 
transformação pós-pandemia 

Um ano após o decreto 
da pandemia do 
Coronavírus, olhamos 
para o que passou 
e entendemos que 
muitas transformações 
aconteceram no 
mundo. 

Nossas rotinas fo-
ram alteradas, assim 
como nossas vidas e 

nossa maneira de vivenciar 
muitos aspectos da nossa 
rotina. O relacionamento 
interpessoal não é o mes-
mo. Usamos muito mais 
aplicativos de mensagens 
instantâneas e redes sociais 
para nos comunicar com 
familiares e amigos. Os 
apps de reuniões online se 
tornaram uma ferramenta 
essencial para nos conec-
tarmos profissionalmente. 

E o relacionamento dos 
consumidores com as em-
presas não ficou de fora. A 
transformação atingiu três 
aspectos distintos: clientes, 
agentes e tecnologia. 

Os clientes hoje preferem 
muito mais vias digitais 
para falar com os Contact 
Centers. 2020 protagonizou 
a migração do relaciona-
mento para estes canais. 
Uma parte considerável de 
consumidores optou pelo 
atendimento via redes so-
ciais, WhatsApp, Telegram, 
Zoom, Teams etc. 

Em 2019, 28% das inte-
rações eram realizadas por 
canais digitais. No ano pas-
sado, esse número aumen-
tou para 55%. Isso significa 
que os consumidores estão 
procurando por omnicana-
lidade, ou seja, querem que 
a informação seja mantida 
em caso de transferência de 
um canal para outro. Assim, 
não precisa repetir todas as 
informações se migrar de um 
atendimento via chat para 
uma ligação. Os colaborado-
res também foram transfor-
mados pela pandemia. 

Houve uma mudança na 
percepção do trabalho. 
Há dois anos, cerca de 
30% dos agentes tinham 
a intenção de trabalhar 
de forma remota. Com a 
experimentação de 2020, 
esse número aumentou de 
forma significativa: ago-
ra, 85% manifestam este 
desejo. Durante o último 
ano, além de acompanhar 
as principais pesquisas do 
setor, realizei minha própria 
análise. Todas as vezes que 
precisei acessar os Contact 
Centers como cliente apro-
veitei para fazer algumas 
perguntas para os agentes 
que me atendiam. 

A maioria me falou que, 
com a possibilidade de tra-
balhar em casa, sem gastar 
tempo (estressante) com a 
locomoção, se tornou na-
turalmente mais produtiva 
e mais satisfeita. É de se 
esperar que essa predile-
ção siga no pós-pandemia. 
Para garantir tanto produ-
tividade quanto satisfação 
de seus colaboradores, as 
empresas precisam oferecer 
ferramentas que disponi-
bilizem a flexibilidade que 
necessitam para trabalhar 
de casa com tranquilidade 
e segurança. 

Tudo isso nos leva às mu-
danças na tecnologia. Todo 
esse cenário que desenhei 
acima só é possível com a 
utilização de cloud com-
puting. Nós já estávamos 
vivendo o movimento de 
adoção da nuvem antes da 
pandemia. Em 2019, cerca 
de 20% das empresas ha-
viam realizado a migração. 
Mas ocorreu uma acelera-
ção e hoje chegamos a quase 
60%. Dados de uma pes-
quisa da Delloite explicam 
que as companhias buscam 
essa transformação por três 
motivos: 

•  Custos: com o cloud, 
conseguimos melho-
rar as despesas ope-
racionais. Como reduz 
set-up, manutenção e 
gastos com upgrade, os 
custos são reduzidos; 

•  Flexibilidade: as empre-
sas de Contact Center 
têm picos de demanda 
em datas comemorati-
vas, como Dia das Mães, 
Dia dos Namorados, Na-
tal etc., voltando depois 
à quantidade de inte-
rações padrão. Com a 
computação em nuvem 
é possível trabalhar de 
maneira mais otimizada: 
aumentando a capaci-
dade em momentos de 
pico e retornando ao 
standart na sequência. 

•  Agilidade de negócios: 
a nuvem endereça mais 
rápido as expectativas 
do mercado e oferece 
mais tecnologia e inova-
ção de forma ágil. 

Esse foi o grande movi-
mento que vimos acontecer 
no setor de relacionamento 
com o consumidor neste ano 
tão revolucionário. Tivemos 
mudanças nos processos e 
na mentalidade de todos 
os envolvidos na cadeia de 
contato com o cliente. 

No futuro, essas tendências 
devem se intensificar ainda 
mais. Você está pronto? 

(*) - É VP da NICE para a América 
Latina (www.nice.com.br). 

Luiz Camargo (*) 

O poder da tecnologia no acesso 
aos incentivos fiscais para empresas

É evidente que todo tipo de incentivo e estímulo para o desenvolvimento empresarial é necessário.

Rafael Costa (*)

A Lei do Bem (Lei 11.196/05), que 
cria a concessão de incentivos 
fiscais às pessoas jurídicas que 

realizarem pesquisa e desenvolvi-
mento de inovação tecnológica, por 
exemplo, impacta diferentes departa-
mentos de uma empresa, como P&D/
Técnico, financeiro, contabilidade, 
tributário e RH. Neste sentido, a 
tecnologia tem se tornado, cada vez 
mais, uma catalisadora do acesso aos 
incentivos fiscais para empresas, prin-
cipalmente pelo fato de ter o poder 
de facilitar todo processo de gestão 
de tarefas operacionais que fazem 
parte desta metodologia.

Ainda assim, a maioria das empresas, 
atualmente, utilizam sua própria estru-
tura interna para manusear as infor-
mações que são necessárias para estes 
incentivos. Por isso, as organizações 
apresentam dificuldades em realizar o 
levantamento das informações necessá-
rias em cada um dos departamentos e 
na uniformização destes dados, uma vez 
que a maioria das empresas possuem 
uma segregação específica em cada 
uma de suas áreas.

Dessa forma, integrar as diferen-
tes etapas do processo, mantendo 
a comunicação fluida entre todos 
os departamentos vem se tornando 
um grande desafio. O fato de não 
contar com ferramentas apropriadas 
para gerenciar e monitorar o avan-
ço deste processo, pode fazer com 

ferramentas não suprimem o know-
-how e a necessidade de contar com o 
apoio de especialistas ou consultores 
técnicos. Isto é, a ferramenta tem 
como papel principal facilitar a gestão 
do benefício fiscal, mas o consultor 
técnico é o responsável por toda a 
análise de bases legais e inteligência 
técnica intrínseca a utilização deste 
incentivo.

Implementação dessas tecnologias 
no mercado

O maior desafio de inserir uma fer-
ramenta tecnológica em um mercado 
que não conta com nenhuma solução 
disponível, resume-se em trazer uma 
novidade disruptiva para o setor. Este 
tipo de inovação, geralmente, provoca 
uma ruptura na lógica e no modelo de 
negócios vigente. Atuar e estruturar os 
processos que anteriormente atendiam 
de forma satisfatória grande parte de 
sua operação, torna-se o maior desafio 
vinculado a inserção deste novo modelo 
de operação.

Somando-se a isso, cabe pontuar, 
também, a importância da infraestru-
tura de comunicação tecnológica – 
conectividade, qualidade e segurança. 
Provavelmente a relevância de ter todo 
este aparato tecnológico, consistente 
e maduro, jamais tenha sido tão per-
cebida como na recente e urgente 
necessidade de rápida adaptação do 
home office, decorrente do isolamento 
social imposto pela pandemia.

(*) É Diretor de Negócios do FI Group, consultoria 
especializada na gestão de incentivos fiscais e 

financiamento à Pesquisa & Desenvolvimento (P&D).

que as companhias percam diversos 
potenciais. Sejam eles relacionados 
a retornos financeiros ou até ama-
durecimento do ciclo de inovação 
dentro da instituição.

Plataformas especializadas em 
captação de incentivos fiscais para 
empresas

As plataformas destinadas especifica-
mente para esse fim têm como objetivo 
agregar e otimizar a comunicação de 
forma ágil e segura, remetendo maior 
nível de transparência em relação à 
evolução do processo como um todo. 
Ou seja, dispor de ferramentas que 
possam centralizar todos os requisitos 
fiscais e legais para obter estes incen-
tivos facilita e otimiza todo o processo 
burocrático, além de agregar maior 
nível de assertividade e previsibilidade 
a todas as áreas da empresa que estão 
envolvidas no processo.

Além disso, este tipo de ferramenta 
possibilita o controle e o monitoramento 
de avanços relacionados à captura de 
incentivos vinculados à inovação tecno-
lógica, o que corrobora para o processo 
de maturidade inovador da empresa. 
Isto é, quando todos os colaboradores 
passam a estar cientes dos impactos 
que os benefícios fiscais podem trazer 
à companhia. Esta maturidade reflete 
diretamente nas oportunidades de po-
tencialização dos benefícios intrínsecos 
à inovação.

No entanto, é importante destacar 
que, apesar de desempenhar um papel 
fundamental neste contexto, estas 

Para se sobressair na internet, sites 
precisam estar atentos às diretrizes 
de qualidade dos buscadores. Em 
meio a 4.709.724 sites de domínio 
.br, estar bem-posicionados nos 
sistemas de busca se torna impres-
cindível para quem não pode ou 
não quer pagar para ocupar as pri-
meiras posições. Existem centenas 
de outras TLD (Top-Level Domain) 
que competem por posições nos 
buscadores, a soma de todos esses 
domínios pode ultrapassar a casa de 
um trilhão de sites.

É importante mencionar que a 
jornada para se diferenciar pode im-
pulsionar sobremaneira a visibilidade 
dos portais e, consequentemente, dos 
negócios. Para se ter uma ideia, os 
sites que ocupam as três primeiras 
posições recebem 80% dos cliques, 
segundo um estudo recente do Goo-
gle. No entanto, não é tão simples 
assim se sobressair. São mais de 200 
fatores que precisam ser avaliados e 
aprimorados.

Entre os mais importantes estão 
ter uma boa arquitetura interna, ter 
referências externas de qualidade, 
engajamento com as mídias sociais, 

métricas definidas e acompanhamento 
das medições.

Em uma fração de segundos, os 
buscadores analisam a arquitetura de 
milhões de sites para determinar quais 
atendem a critérios de estrutura de có-
digos em nível de front-end e back-end. 
Além de consultar se os portais a que 
fazem referência (como os hiperlinks 
em postagens) são populares e estru-
turados. O objetivo é entender quais 
sites recebem mais referências de sites 
conhecidos, como os buscadores fazem 
nas redes sociais Twitter, Facebook, 
Pinterest e outros

Esse backlink só será significativo 
se o site de referência também tiver 
qualidade e relevância no assunto.

Todas essas consultas acontecem 
quase instantaneamente. Essa é a má-
gica dos buscadores: consolidar todas 
as informações sobre um determinado 
termo pesquisado e entregar os melho-
res resultados para quem faz pesquisa.

Fazendo uma rápida análise por amos-
tra de tráfego, estima-se que mais de 
40% dos sites estão despreparados para 
garantir boa performance digital, o que 

quer dizer que eles não têm estratégia 
sólida de marketing digital e atendem 
parcialmente aos requisitos técnicos 
considerados para figurar em boas 
posições no ranking de busca.

Nossos estudos mostram que há 
muitos sites de empresas de grande 
porte que falham na estratégia digi-
tal e, por isso, não são vistos. Mais 
preocupante ainda é o fato de haver 
inúmeros portais que são referên-
cia na internet, mas não atendem a 
critérios simples de qualidade utili-
zados para qualificação de sites em 
mecanismos de busca.

Nesse cenário, a implementação de 
estratégias digitais assertivas para 
melhorar o posicionamento digital 
é o único caminho. Não há como 
fugir. A presença otimizada na web 
não é apenas necessária, ela é vital 
para qualquer corporação, ainda 
mais com as medidas de isolamento 
social adotadas com a pandemia. 
Caso contrário, do que adianta estar 
na internet e não ser visto?

(Fonte: Marcos Custódio é CEO da WebPeak, 
desenvolvedora de tecnologia para análise de 
marketing digital e SEO – Otimização de Sites 

para Mecanismos de Busca).
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Diretor de Negócios do FI Group, 
Rafael Costa.
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aprendizes de manutenção em Paulínia/SP. Podem se inscrever jovens 
com ensino médio completo; que morem em Paulínia, Campinas, Sumaré 
ou Hortolândia; e tenham disponibilidade para uma jornada diária de 
oito horas. O curso, específico para a área de manutenção ferroviária, 
será desenvolvido em parceria com o Senai. O período de aprendizagem 
tem duração de até dois anos e há chances de efetivação quando ele for 
concluído. A seleção será totalmente digital e os interessados devem se 
inscrever em (https://jobs.kenoby.com/vlivagas/job/aprendiz-manuten-
cao-8h/609aa9817aabb41c8c94a20f?utm_source=website).

E - Máscaras Confortáveis
A Lupo está completando 100 anos de existência. Mesmo operando com 
limitações impostas pela pandemia, a empresa reviu seu portfólio de 
produtos e começou a fabricar máscaras. De abril a dezembro de 2020, 
elas foram responsáveis por 11,7% do faturamento da empresa e, apenas 
nos dois primeiros meses de 2021, já respondem por 25,5% da receita. 
A demanda pelo item aumentou e as indústrias têxteis passaram a ter 
a máscara como seu carro-chefe, num momento em que a economia 
retraía. A Lupo adaptou sua linha de produção e passou a fabricar 
máscaras confortáveis e com uma tecnologia inovadora antiviral, a Amni 
Virus-Bac Off, desenvolvida em parceria com a empresa química Rhodia, 
utilizando fio de poliamida. Desde o ano passado, a Lupo vendeu cerca 
de 17 milhões de máscaras nas lojas físicas e pelo e-commerce da marca. 

F - Transformação Digital
A Grendene concluiu a migração do e-commerce de todas as suas marcas 
para plataformas proprietárias. Em função da pandemia, a estratégia 
adotada pela empresa foi acelerar esse movimento para se tornar mais 
competitiva e atender às mudanças de comportamento dos consumi-
dores. Com o objetivo de proporcionar uma experiência única aos seus 
clientes, a empresa inaugurou, em Fortaleza, um segundo centro de 
distribuição exclusivo para as vendas online, complementar ao primeiro 
localizado em Sobral. Também ampliou a sua equipe dedicada ao digital 
commerce, que hoje conta com 70 colaboradores, mas a ideia é que esse 
time cresça ainda mais nos próximos meses. Todos esses investimentos 
em novos canais já vêm contribuindo para os resultados positivos da 
companhia. Saiba mais em: (www.grendene.com.br).

G - Acesso à Informação
Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, em parceria com a As-
sociação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e a Missão 
Diplomática Britânica, promovem na próxima terça-feira (18), um 
seminário internacional sobre leis de acesso à informação em quatro 

A - Bares e Restaurantes 
A nova pesquisa da série Covid-19, realizada pela Associação Nacional de 
Restaurantes, em parceria com a consultoria Galunion, especializada no 
mercado food service, e com o Instituto Foodservice Brasil, mostra um alto 
nível de endividamento das empresas do setor na pandemia: 71% dos bares 
e restaurantes afirmam ter dívidas. Desse total, 79% devem para bancos, 
54% estão com impostos em atraso e 37% têm débitos com fornecedores. 
A pesquisa, feita entre 9 de abril e 5 de maio, contou com 650 empresas 
de diversos perfis - de redes a independentes - de todos os estados. Outro 
dado alarmante é a quantidade de bares e restaurantes que afirmaram não 
ter mais recursos para funcionar em casos de novas restrições ou lockdown: 
66% afirmam que o capital de giro não dura mais de 30 dias. 

B - Estoque Zero
O dropshipping é legal? Como funcionam os tributos? Qual a forma cor-
reta de emitir as notas fiscais neste modelo de negócios? Para responder 
essas e outras questões, a startup eNotas, única solução do mercado que 
automatiza a emissão de notas fiscais, promove a masterclass “Aprenda 
a Regularizar o seu Negócio de Dropshipping”, que será realizada em 
formato online nesta quarta-feira (19), a partir das 19h. Modalidade de 
venda eletrônica utilizada pelos maiores players de e-commerce, vem 
ganhando força nos últimos anos junto aos pequenos e médios lojistas. 
Nessa modalidade, a loja virtual atua como intermediária nas vendas, 
sem necessidade de manter estoque dos produtos. Inscrições gratuitas 
no link: (https://enotas.com.br/blog/dropshipping/).

C - Aftermarket Automotivo
O maior evento de negócios no mercado de reposição e reparação para 
veículos leves, pesados e comerciais da América Latina, a Automec, 
já conta com mais de 500 expositores confirmados para a exposição 
planejada para 9 a 13 de novembro de 2021, no Expo Center Norte. Os 
expositores e patrocinadores querem aproveitar as oportunidades estra-
tégicas para manter aquecidos os negócios do aftermarket automotivo 
até o final do ano, com segurança e em conformidade com as medidas 
de prevenção adotadas em função da pandemia. A maior exposição de 
peças do mercado latino-americano deverá trazer novas tecnologias em 
produtos, tendências de mobilidade e ainda novas oportunidades de 
comercialização no mercado de peças e acessórios. Outras informações: 
(www.automecfeira.com.br).

D - Aprendizes de Manutenção
A VLI – companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias 
e portos – está com processo seletivo aberto para 14 vagas para jovens 

países - Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Índia - e como elas 
beneficiam o jornalismo. O seminário “LAI e Jornalismo: Caminhos 
para a Transparência Pública” celebra os nove anos da implemen-
tação da Lei de Acesso à Informação no Brasil . O evento online e 
gratuito será transmitido a partir das 10h30 (horário de Brasília), 
com tradução simultânea para o português e inglês. Inscrições em: 
(https://eventos.congresse.me/lai2021).

H - Polo Logístico
A Vulcabras, maior gestora de marcas de artigos esportivos do país, 
detentora da Mizuno, Olympikus, Under e Armour, acaba de inaugurar 
sua nova operação logística localizada em Extrema/MG. O novo centro 
de distribuição faz parte do planejamento estratégico da companhia, 
de aumentar a eficiência e rentabilidade, principalmente de seus canais 
online, tendo em vista o crescimento da relevância do e-commerce para 
a Vulcabras por conta das restrições nos varejos físicos impostos pela 
pandemia. O espaço de 11.500 m² conta com uma operação logística 
dedicada ao e-commerce das marcas, que ganhou ainda mais foco no 
plano estratégico da companhia em 2020 seguindo a tendência do com-
portamento do consumidor, e também com a operação de distribuição 
para o varejo multimarcas, com capacidade para quase 7 milhões de 
peças, em 65.000 endereços. 

I - Estágio em Multinacionais
Jovens da geração Y e Z têm uma oportunidade única no desafio global 
Make It Bright, da Japan Tobacco International: receber a mentoria de 
profissionais experientes para a elaboração de projetos de negócios. 
Há três anos sendo desenvolvido no Brasil, esse programa, que premia 
jovens com até US$2.000 dólares e um estágio internacional, também 
traz aprendizado para quem decide participar como mentor. A mentoria 
consiste na orientação de um profissional experiente a uma pessoa que 
se encontra no início de carreira. Serve para compartilhar aprendizados e 
orientações sobre as formas mais eficientes de se realizar uma atividade. 
Os que tiverem seus projetos selecionados na primeira etapa participarão 
de um treinamento e mentorias com líderes da empresa, o que oferece 
oportunidade de desenvolvimento profissional antes mesmo do ingresso 
desse profissional na empresa.  Interessados devem se candidatar pelo 
site (www.makeitbright.com).

J - Agronegócio na África
Um grupo de consultores vai apresentar as oportunidades para o 
agronegócio brasileiro no mercado africano. O tema será desenvolvido 
em palestra online e gratuita no próximo dia 27, às 10h. Palestrantes 
do grupo M.Stortti, Olae (Observatório Lusófono de Actividades Eco-
nómicas) de Portugal, Embrapa e Simers (Sindicato das Indústrias 
de Máquinas e Implementos Agrícolas) discorrerão a respeito das 
possibilidades de joint venture entre empresas brasileiras e africanas. 
O objetivo é apresentar ao público de empreendedores rurais como o 
mercado africano pode oportunizar negócios às empresas brasileiras, 
explorando temas como financiamento internacional, tendências da 
agricultura 4.0 para a sustentabilidade e indústria agrícola no cenário 
brasileiro.  As inscrições podem ser realizadas pelo e-mail (secretaria@
mstortti.com.br).

Banco Central: 
independência na prática

Há pouco, tivemos um 
aumento da taxa de 
juros de 2% ao ano para 
2,75%, um aumento 
considerável e previsto 
por alguns operadores 
do mercado financeiro

Mas o que efetivamente 
isso quer dizer? É im-
portante lembrar que 

uma das missões principais do 
Banco Central (BC) é a defesa 
para a manutenção do poder de 
compra da população; ou seja, 
o combate à inflação no Brasil, 
que se encontra crescente mês 
a mês. Sob essa lógica, o aumen-
to na taxa básica de juros da 
economia gera um alerta para 
o mercado de que o BC não 
vai tolerar que a inflação saia 
do controle e possa se tornar 
um problema na economia 
nacional. 

Neste sentido, o próprio re-
latório do Copom foi unânime 
e informou que “na avaliação 
do Comitê uma estratégia de 
ajuste mais célere do grau de 
estímulo tem como benefício 
reduzir a probabilidade de não 
cumprimento da meta para 
a inflação deste ano, assim 
como manter a ancoragem das 
expectativas para horizontes 
mais longos”.  Nesse ‘recado’, o 
BC informa que não vai deixar 
a inflação sair do controle, o 
que na prática tem um efeito 
controverso quando analisamos 
sob o ponto de vista macroe-
conômico.

Não se pode confundir a 
missão e os objetivos do BC 
com os planos do Ministério da 
Economia. Sua independência 
foi aprovada justamente para 
que ele possa ‘perseguir’ o sis-
tema de Metas de Inflação, para 
defender o poder de compra 
do Real, independente do que 
ocorre sob o ponto de vista 
das políticas públicas de de-
senvolvimento e crescimento 
econômico. 

Entretanto, essa relação não 
é desconectada, pois se por 
um lado um aumento da taxa 
de juros causa uma queda na 
inflação e incentiva a entrada 
de dólares, impulsionando a 
bolsa para cima e a queda da 
cotação do dólar, por outro, 
o aumento da taxa de juros 
causa um aumento dos custos 
de financiamentos enquanto 
estimula a ida de recursos para 
o mercado financeiro; ou seja, 
os juros mais altos significam 

menos atividades econômicas 
e mais demora quanto à dimi-
nuição do desemprego. 

Nesse ponto, e pela pró-
pria conjuntura atual, muitas 
pessoas não conseguem en-
tender: se estamos com uma 
economia no campo negativo, 
caminhando para recessão, 
qual é a lógica aumentarmos 
os juros? Entendemos que isso 
irá nos atrapalhar ainda mais. 
Ora, nesse sentido o BC busca 
nos tirar de um momento con-
sideravelmente terrível sob o 
ponto de vista econômico, o da 
“Staginflação”, quando se está 
ao mesmo tempo estagnado 
economicamente e com uma 
inflação crescente, tornando 
a nação incontrolável sob as 
óticas financeira e monetária.

Para combater essa possibili-
dade, o BC já informou que “o 
Comitê antevê a continuação 
do processo de normalização 
parcial do estímulo monetário 
com outro ajuste da mesma 
magnitude”. Logo, na próxima 
reunião deveremos elevar as 
expectativas para uma taxa 
de 3,5% ao ano, para baixar 
ainda mais a taxa de inflação, 
medida pelo IPCA, que hoje já 
está em 4,5% ao ano, a maior 
desde 2016.

Ao que hoje estamos assistin-
do é justamente o resultado da 
Lei Complementar 179/2021, 
que livra o BC da ingerência do 
Governo. Já assistimos durante 
o governo Dilma a uma influên-
cia do Governo Federal junto 
ao BC para realizar sucessivas 
quedas na taxa de juros, de 
maneira irreal, o que na prática 
deixou o Brasil com uma taxa de 
inflação acima dos 10% ao ano. 

Apesar de existirem efeitos 
positivos e negativos em razão 
do aumento dessa taxa de juros, 
a decisão do BC é correta e 
segue não apenas os melhores 
padrões internacionais de 
governabilidade da autorida-
de monetária, mas também é 
considerada benéfica para a 
população, pois permite, prin-
cipalmente, aos mais pobres, 
que o salário seja mantido com 
poder de compra de bens e 
serviços, consequentemente 
garantindo sua sobrevivência 
em tempos tão complexos de 
pandemia. 

(*) - É economista e empresário, 
Doutorando em Relações 

Internacionais na Universidade de 
Lisboa, membro da Chatham House 
– The Royal Institute of International 
Affairs e da Associação Portuguesa 

de Ciência Política.

Igor Macedo de Lucena (*)

Texto também determina a reversão de reajustes já aplicados 
neste ano.

O texto também deter-
mina a reversão de 
reajustes já aplica-

dos em medicamentos este 
ano, havendo, inclusive, a 
restituição de pagamento já 
realizado. O projeto, aprova-
do por 58 votos a favor e 6 
contra, segue para a Câmara 
dos Deputados.

Para o autor, Lasier Mar-
tins (Podemos-RS), o proje-
to é uma forma de diminuir 
a pressão sobre o orçamento 
das famílias que estão en-
frentando o Coronavírus 
e, também, daquelas com 
doentes que demandam uso 
contínuo de medicamentos. 
Lasier ressalta ainda que o 
cenário é de “recrudesci-
mento da pandemia, inclu-
sive com o surgimento de 
novas cepas virais”.

O primeiro trimestre foi impactado pelo aumento do preço do 
petróleo (brent) e menores despesas operacionais recorrentes.

Mesmo com o agravamento da 
pandemia no país, a Petrobras 
obteve no primeiro trimestre um 
lucro líquido de R$ 1,2 bilhão. 
De acordo com o presidente 
da companhia, Joaquim Silva e 
Luna, “a Petrobras apresentou 
um sólido resultado. Supera-
mos, nesse período, os desafios 
dessa complexa conjuntura, 
com segurança, progressividade 
das ações e respeito ao meio 
ambiente, aos acionistas e à 
sociedade em geral, gerando 
expressivo valor para a compa-
nhia”. Em nota, a companhia 
informou que o primeiro trimes-
tre foi impactado pelo aumento 
do preço do petróleo (brent) e 
menores despesas operacionais 
recorrentes. “A companhia au-
mentou em 19% o pagamento 
de participação governamental. 
Foi registrada uma melhora sig-
nificativa do Ebitda recorrente 
em relação ao trimestre anterior, 
com aumento de 36%. Esse in-
dicador financeiro, que fechou o 
trimestre em R$ 47,8 bilhões, é 
utilizado na análise do resultado 
operacional de uma companhia 
ao longo do tempo”. 

A empresa explicou que a ge-
ração de caixa expressiva (R$ 
31,1 bilhões de fluxo de caixa 

Prova de vida do 
INSS volta a valer

A partir de junho, os apo-
sentados e pensionistas do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) que deixarem 
de realizar a prova de vida vol-
tarão a ter o benefício cortado, 
informou o órgão. A exigência 
estava suspensa desde março 
de 2020, por causa da pandemia 
da Covid-19. Inicialmente, a 
retomada da prova de vida es-
tava prevista para maio, mas foi 
adiada em um mês pela Portaria 
1.299 do Ministério da Econo-
mia, publicada na quinta-feira 
(13) no Diário Oficial da União.

Em maio, ocorrerá o bloqueio 
de 160 mil beneficiários que de-
veriam ter feito a prova de vida 
em fevereiro de 2020, antes do 
início da pandemia. Estes devem 
ir à agência regularizar a situação. 
De março de 2020 em diante, os 
prazos serão retomados de forma 
gradual, para evitar aglomera-
ções nas agências bancárias. A 
portaria estabeleceu o seguinte 
calendário de transição para a 
prova de vida para os segurados 
do INSS (https://www.achecon-
cursos.com.br/governo/prova-
de-vida-do-inss-confira-o-calen-
dario-de-retomada-46886#:~:-
text=Prova%20de%20vida%20
do%20INSS%20volta%20a%20
valer%20em%20junho&text=-
No%20dia%2026%20de%20fe-
vereiro,m%C3%AAs%20de%20
abril%20de%202021) (ABr).
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Senado suspende aumento de 
preço de medicamentos em 2021

O Senado aprovou projeto que suspende o aumento de preço de medicamentos em 2021

to, fazendo justiça a milhões 
de brasileiros que estão 
necessitando de acesso à 
compra de medicamentos”.

Apesar de não ter sido 
aprovado por unanimidade, 
o projeto teve vários apoios. 
Um deles foi de Kátia Abreu 
(PP-TO). A senadora recha-
çou uma suposta quebra do 
preceito de livre mercado 
com o projeto. “Acontece 
que o livre mercado é uma 
tese importante para barate-
ar produtos. Significa muita 
gente produzindo tudo, com 
grande concorrência, e os 
preços caindo. Agora, falar em 
livre mercado diante de um 
belo cartel não é democráti-
co. É um grande cartel, onde 
os donos dessas fabricantes 
internacionais sempre foram 
muito grandes e ricos” (ABr).

Os medicamentos dispo-
níveis no Brasil têm seus 
preços controlados pela 
Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos 
(Cmed). O relator, Eduardo 
Braga (MDB-AM), explicou 
que o projeto não “congela” 

preços, apenas impede o 
reajuste do teto pela Cmed. 
“Trata-se de suspensão de 
qualquer reajuste no teto es-
tabelecido pela Cmed tanto 
para preços de fabricantes 
quanto para preços a varejo, 
para o consumidor. Portan-

Petrobras lucra mais de 
R$ 1 bilhão no primeiro trimestre

livre positivo) e a entrada de 
caixa referente à venda de ativos 
(R$ 1,1 bilhão), possibilitaram a 
manutenção dos investimentos 
programados e a forte desalavan-
cagem, mesmo em um cenário 
desafiador. Durante o trimestre, 
a Petrobras diminuiu sua dívida 
bruta em US$ 4,6 bilhões. No 
mês de abril, já houve redução 
adicional expressiva em US$ 3,2 
bilhões. Com isso, a Petrobras 
alcança um patamar de US$ 68 
bilhões de dívida bruta, muito 
próximo da meta de US$ 67 bi-
lhões prevista para o fim de 2021.

O diretor Financeiro e de Re-
lacionamento com Investidores, 
Rodrigo Araújo disse que “apesar 
dos desafios remanescentes 
impostos pela pandemia, man-

tivemos nossa robusta geração 
de caixa através de nossas ope-
rações e conseguimos manter a 
trajetória de fortalecimento de 
nossa estrutura de capital, re-
duzindo nosso endividamento 
bruto”, avaliou. 

Com relação ao resultado 
operacional, no primeiro tri-
mestre de 2021, a Petrobras 
aumentou sua produção de 
petróleo e gás natural em 3% 
em relação ao quarto trimestre 
de 2020, refletindo o aumento 
da produção (ramp-up) da 
plataforma P-70, instalada no 
campo de Atapu. Destaque para 
o incremento da produção no 
pré-sal, que representou 69% 
da produção total da Petrobras 
(ABr). 



A pandemia mudou a dinâmica das 
famílias brasileiras, inclusive em sua 
forma de conseguir renda. A Acordo 
Certo, empresa de renegociação de dí-
vidas, realizou uma pesquisa com mais 
de 1.100 respondentes e identificou que 
quase metade (49%) dos entrevistados 
tiveram algum familiar vendendo itens 
pessoais para conseguir uma renda ex-
tra, desses, 91% por causa da pandemia.

Diante do cenário econômico, 77% 
gostariam de ter uma atividade extra 
para conseguir mais dinheiro, porém, 
não sabem o que fazer. Além disso, 
atualmente, quase metade (47%) têm 
o trabalho fixo como principal fonte 
de renda e 27% afirmam possuir renda 
proveniente de uma atividade extra.

“As pessoas passaram a vender os 
itens de casa como uma alternativa para 
quitar as contas em atraso ou para com-
prar itens básicos. Além de desapegar 
de produtos que não estão mais sendo 
usados dentro de casa como móveis, 
roupas, etc., como maneira de compor 
a renda. Esse movimento passou a ficar 
mais frequente devido ao aumento do 
desemprego, bem como às reduções 
nos salários, devido a diminuição das 
jornadas de trabalho”, avalia Thales 
Becker, CMO da Acordo Certo.

Dentre as pessoas que realizam algum 

Crescimento 
exponencial de forma 

estruturada: é possível?

Sabemos que a 
pandemia do 
Coronavírus 
dificultou o 
crescimento de 
muitos negócios

De acordo com da-
dos divulgados pelo 
IBGE, mais de 716 

mil empresas fecharam as 
portas apenas no primeiro 
semestre do ano passado. 
Em contrapartida, outros 
empreendedores se rein-
ventaram e alavancaram 
os seus empreendimentos, 
principalmente com a venda 
online. No ano da pandemia, 
o e-commerce deu um salto 
e atingiu R$ 87,4 bilhões, um 
aumento de 41% em relação 
ao ano de 2019, segundo in-
formações da Ebit-Nielsen. 

O e-commerce aquecido e 
o crescimento exponencial 
das vendas animaram mui-
tos empresários do setor. 
No entanto, o aumento 
muito acima do esperado 
para o período também fez 
com que muitos negócios 
se perdessem, não dessem 
conta da demanda e, con-
sequentemente, começas-
sem a perder ou deixar de 
fidelizar consumidores. O 
crescimento exponencial, 
de maneira estruturada, 
deve ser algo planejado e 
feito com o maior nível de 
cuidado e preocupação. 

As startups, conhecidas 
pelo crescimento dos seus 
modelos de negócio de 
forma acelerada e replicá-
vel, ganharam destaque na 
última década em virtude 
dos avanços tecnológicos 
que se incorporaram nessas 
empresas. Casos de suces-
so do nosso ecossistema 
brasileiro de e-commerce 
como Méliuz, Olist, Melhor 
Envio e VTEX são grandes 
exemplos de camelos, ou 
seja, empresas resilientes 
e adaptáveis que têm como 
foco a sustentabilidade e 
sobrevivência. 

Um exemplo para ilustrar 
o que estou dizendo: se uma 
loja virtual costuma fechar 
um número X de pedidos 
por mês e, de uma hora para 
outra, começa a vender o 
triplo, caso o empreendedor 
não esteja extremamente 
organizado e preparado 
para atender este aumento 
na demanda, o processo não 
dará certo. Diversos fatores 
podem atrapalhar, desde a 
falta de controle do estoque 
até atrasos nas entregas e 
na emissão de notas fiscais. 

Esses erros acabam cau-
sando estresse e, o pior de 
tudo, a perda de clientes. 
Dizem que é melhor estar 
preparado para quando a 

oportunidade aparecer, e a 
boa notícia é que é possível 
estar pronto para quando o 
seu negócio, independente 
do nicho que atua, começar 
a alavancar. O crescimen-
to exponencial de forma 
estruturada é a chave do 
sucesso. A primeira dica 
é estar sempre atualizado 
sobre o mercado, de olho 
em novas tendências e pla-
taformas que podem ajudar 
na integração e automação 
de processos. 

É comum que, depois que 
um empreendimento conse-
gue uma certa quantidade 
de clientes fidelizados, ve-
nha a fase da acomodação. 
Mas é justamente neste 
momento que é necessário 
começar a estudar maneiras 
de crescer ainda mais rápi-
do, seja com novas técnicas 
de marketing digital ou com 
a ajuda de marketplaces e 
aplicativos. A segunda dica 
é começar a investir em 
recursos que auxiliarão nos 
processos básicos da rotina 
de um e-commerce, mas 
que costumam demandar 
bastante tempo. 

Por exemplo, na fase da 
pré-venda, para atrair clien-
tes, é essencial estar onde 
os consumidores estão, ou 
seja, nas redes sociais e 
marketplaces. No entanto, 
é impossível que uma única 
pessoa dê conta de atualizar 
todas as informações, em to-
das as mídias e plataformas 
possíveis. Para se preparar 
para um crescimento nas 
vendas, é importante que 
comece a pensar em investir 
em pessoas ou plataformas 
que ajudarão a simplificar 
e acelerar processos. Nin-
guém cresce sozinho. 

Se a sua empresa está pas-
sando por um momento de 
crescimento exponencial, 
isso significa que ela possui 
alta performance de merca-
do. Esse momento é sempre 
desafiador e, exatamente 
por isso, é necessário estar 
preparado para romper bar-
reiras, vivenciar a inovação 
e se tornar adaptável às 
constantes mudanças. 

Por isso, a terceira e últi-
ma dica se torna tão impor-
tante: aposte em inovação 
e experimentação. Se você 
quer se destacar em algo, 
não dá para seguir fazendo 
mais do mesmo. Estude o 
seu nicho e não tenha medo 
de testar coisas novas e 
surpreender o consumidor 
final. Somente dessa manei-
ra, e com essa mentalidade, 
é possível continuar cres-
cendo e se mantendo em 
destaque. 

(*) - É CEO e sócio-fundador 
do Magis5 , Hub de Integração 
e Automação para vender em 

marketplaces (www.magis5.com.br).

Vitor Lima (*)
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Ser flexível e adaptável é aceitar a realidade sem criar 
resistência ou barreiras.

Cristiane Romano (*)           
 
Na atualidade, onde a 

mudança é a única certeza 
com a qual podemos contar, 
descobrir o que pode garantir 
a continuidade da nossa vida 
e do nosso “ganha pão” é 
entender que competências 
podem nos ajudar nessa 
missão. Sem flexibilidade e 
capacidade de adaptação, 
sua carreira corre sério risco 
de descarrilar. Desenvolver a 
competência para se moldar 
às novas condições de traba-
lho impostas pela pandemia 
é o que as empresas e o 
mercado em geral esperam 
dos profissionais. 

Seja você empregado, em-
preendedor ou consultor, 
essa realidade frenética de 
construção e reconstrução é 

As pessoas passaram a vender os itens de 
casa como uma alternativa para quitar 

as contas em atraso.

Uma das saídas têm 
sido os empréstimos 
de capital de giro, 

que são aqueles voltados 
para atender as obrigações 
financeiras cotidianas, como 
pagamento de salários, alu-
guel, despesas com a opera-
ção, entre outras. 

“Trata-se de uma moda-
lidade que visa auxiliar na 
reorganização do fluxo de 
caixa da empresa”, explica 
Gabriel Nascimento, CEO da 
Ulend, fintech especializada 
em empréstimos P2P.  No ge-
ral, os empréstimos de capital 
de giro são uma operação 
de curto a médio prazo, ou 
seja, é comum que o prazo 
máximo de pagamento das 
parcelas do empréstimo seja 
de até dois anos. “Portanto, 
caso você esteja com objetivo 
de contrair um empréstimo 
mais longo, provavelmente 
existem outras opções mais 
adequadas para você”, diz o 
executivo. 

Diferentemente de ou-
tras linhas de crédito para 
empresas, no caso do em-
préstimo para capital de giro 
não é necessário explicar a 
finalidade da operação para 
a instituição credora. Outro 
ponto é que o pagamento das 
parcelas não precisa ser mês 
a mês. Nascimento listou 
formas para a obtenção de 
empréstimo desta natureza 
a juros baixos. São elas: 

No caso do empréstimo para capital de giro não é necessário 
explicar a finalidade da operação.

Como obter empréstimo de capital 
de giro com juros acessíveis

A crise sanitária se mantém grave e enquanto isso, os empreendedores têm encontrado dificuldades 
para manter suas operações ativas. Diante do cenário de baixa nas vendas e o aumento das dívidas, as 
pequenas e médias empresas continuam buscando alternativas para se manter de pé

empreendedores paulis-
tas, por meio do Banco 
do Empreendedor. A 
ideia é oferecer finan-
ciamento de longo prazo 
para investimentos em 
tecnologia, inovação e 
aumentar a eficiência e a 
rentabilidade nos negó-
cios. Tem o compromisso 
de fomentar a cultura 
de capital de risco no 
país, configurando uma 
alternativa de crédito, 
que além de recursos 
traz consigo uma melhor 
gestão e mais eficiência 
para os negócios. 

O crédito livre a pessoas 
jurídicas alcançou R$1,1 
trilhão, acréscimo de 1,2% 
no mês, com destaque para 
as modalidades de desconto 
de duplicatas e recebíveis, 
antecipação de faturas de 
cartão, aquisição de veícu-
los, ACC e financiamento 
a exportações. Em doze 
meses, a variação de 22,5% 
refletiu principalmente o 
crescimento na carteira de 
capital de giro. “A manuten-
ção correta do capital de giro 
está fortemente associada 
à boa saúde financeira do 
empreendimento. Por isso, é 
indispensável se preocupar 
com o capital do negócio”, 
conclui Nascimento.

Fonte e mais informações: 
(www.www.ulend.com.br).
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	 •	Empréstimos P2P - 
Permite às pessoas físi-
cas emprestar dinheiro 
para pequenos e médios 
empresários e obter, em 
troca, juros. Em geral, 
existem três principais 
modelos de operações: 
OAV (operações vincu-
lantes, que ligam o RDB 
de um investidor a uma 
CDB no balanço de um 
banco); endosso de CCB 
(quando a plataforma 
emite uma CCB por meio 
do banco parceiro e faz 
seu endosso diretamente 
para o investidor); e SEP 
(empréstimos entre pes-
soas). Os créditos podem 
ser obtidos 100% online 
a juros a partir de 0,72% 
ao mês. 

	 •	Pronampe - Foi a prin-
cipal linha de crédi-
to disponibilizada pelo 

governo federal para 
socorrer micro e peque-
nas empresas durante 
a pandemia do novo 
Coronavírus. Os bancos 
emprestam dinheiro 
a empresários, tendo 
como garantia recursos 
de um fundo público. A 
linha foi usada por quase 
520 mil micro e peque-
nos empreendedores 
em 2020. As empresas 
beneficiadas assumi-
ram o compromisso de 
preservar o número de 
funcionários e puderam 
utilizar os recursos para 
financiar a atividade 
empresarial, como in-
vestimentos e capital 
de giro para despesas 
operacionais. 

	 •	Desenvolve SP - Existe 
há 12 anos no estado 
concedendo crédito para 

Metade das famílias venderam itens 
pessoais para conseguir renda extra

alimentação e gás aumentem. 
Para complementar a renda familiar 

e conseguir cobrir esses custos adicio-
nais, percebemos que as famílias têm 
buscado soluções para driblar a crise. 
Diante desse cenário, é importante 
hierarquizar as prioridades financeiras 
e fazer o melhor uso possível do dinhei-
ro”, reitera Becker. Ainda segundo a 
pesquisa, pagamento de dívidas ou 
contas em atraso (40%), perda do 
emprego fixo (37%) e aumento das 
contas dos domicílios (31%) foram os 
principais motivadores para início da 
atividade extra. 

Outra fonte de renda extra usada 
pelos entrevistados da pesquisa foi o 
Auxílio Emergencial. Mais da metade 
(53%) dos respondentes afirmaram que 
receberam o benefício em seus domicí-
lios. Desses, 85% alegam que tiveram a 
renda prejudicada com o fim do bene-
fício e que faltou dinheiro para prover 
o básico durante esse período (30%). 
Mais da metade estão contando receber 
a nova rodada do auxílio emergencial. 
Desses, grande parte declara que irá 
usar o dinheiro para comprar alimentos 
ou itens básicos (68%), pagar contas 
do dia a dia (42%) ou dívidas atrasadas 
(35%). Fonte e outras informações: 
(www.acordocerto.com.br).
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tipo de atividade extra, as atuações 
relacionadas à própria profissão ou 
trabalho fixo lideram o ranking com 
22%. Em seguida, foram identificadas 
atividades domésticas (19%), venda 
de comida (17%), venda de produtos 
de catálogo (13%), venda de vestuário 
(10%) e direção como motorista de 
aplicativo (9%). Quase metade (48%) 
desses trabalhadores assumiram essas 
funções por causa da pandemia. “As 
pessoas estão mais em casa e com isso, é 
inevitável que despesas como água, luz, 

Flexibilidade e adaptação para sobreviver no mundo atual
igualmente desafiadora. Ser 
flexível e adaptável é aceitar 
a realidade sem criar resis-
tência ou barreiras. Se a mu-
dança é inevitável, é melhor 
se inspirar no movimento da 
água ao encontrar barreiras - 
ela naturalmente se molda às 
condições que se apresentam. 
Veja algumas estratégias para 
desenvolver a flexibilidade e 
capacidade de adaptação que 
o momento atual exige:
	 •	Aceitar a mudança - 

Manter a mente aberta 
para aceitar a realidade 
como ela se apresenta e 
reagir positivamente são 
os primeiros passos.

	 •	Desapegar do passado 
- O que passou só deve 
servir como referência, 
caso tenha algo de apli-
cável à nova situação e 
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ão mento. Saiba aprender a 

tirar vantagem para o seu 
crescimento.

	 •	Buscar apoio - Caso se 
sinta perdido, busque 
ajuda para que possa se 
readaptar e contribuir 
com o processo. Um 
consultor da área pode 
ser providencial nessas 
circunstâncias.

	 •	Buscar informações 
- Mantenha seu “radar” 
funcionando. Busque in-
formações e atualizações. 
Quanto mais conheci-
mento tiver, maior sua 
capacidade para agir em 
prol das necessidades do 
momento

	 •	Desenvolver o perfil de 
formador de opinião - 
Assuma o protagonismo 
em momentos de crise e 

mudança. Sendo proativo, 
você causará impacto 
positivo nas pessoas que 
estão ao seu redor.

	 •	Acreditar que vai dar 
certo - A atitude positiva 
vai ajudá-lo a encarar a 
instabilidade com otimis-
mo.

Uma vez que não temos 
garantia de que o futuro 
será similar ao passado e 
ao presente, ser adaptável, 
aprender com rapidez e ter 
flexibilidade são as compe-
tências que podem enquadrar 
um profissional na categoria 
de talento com potencial em 
que a empresa deva investir.

 
(*) - É mestre e doutora em Ciências 

e Expressividade pela USP e pós-
graduada em Gestão e Estratégia de 

Marketing pela PUC-Minas.

deve ser esquecido, caso 
venha à mente como um 
sentimento saudosista.

	 •	Atuar como facilitador 
- Trabalhe a favor da mu-
dança; contribua para que 

o processo seja rápido, 
transparente e saudável.

	 •	Aproveitar a oportu-
nidade de aprendizado 
- Toda mudança traz um 
potencial de desenvolvi-
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004183-34.2020.8.26.0189 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Fernandópolis, Estado de SP, Dr(a). Heitor Katsumi Miura, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Jose Renato Lopes, Brasileiro, CPF 425.497.601-15, com endereço à Rua 
Onze, 445, Vila Furnas, CEP 38230-000, Fronteira - MG, que lhe foi proposta uma ação de Cumpri 
mento de sentença por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando 
em síntese: Cumprimento de Sentença ref. Ação Monitória. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Fernandópolis, aos 05 de maio de 2021. 
 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1006269-84.2018.8.26.0009. A MM. Juíza de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dra. Cristiane Sampaio Alves 
Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Josepha Gonzalez Matzner, CPF 358.956.278-
11, que lhe foi proposta uma ação de Alienação Judicial de Bens por parte de Mercedes Gonzales 
Mendes e outros, visando a avaliação e venda do imóvel sito à Rua Ituverava, 530 antes nº 122, 
Quinta das Paineiras, matriculado sob nº 60.273 no 6º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da Lei. Nada mais. 

 
Edital de Citação Prazo de 01 Mês. Processo Nº 1019653-92.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional V-São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Fábio Henrique 
Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Aline Gomes Ferreira, Brasileira, Solteira, 
Desempregada, CPF 335.228.868-28, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Jn Fomento Mercantil Ltda Epp., objetivando receber a quantia de R$ 
18.280,37 (Out/2019), relativa aos cheques descritos na inicial devolvidos e não pagos pela 
executada, conforme documentos anexos aos autos. Estando a executada em lugar ignorado, foi 
deferida a citação por edital para que, no prazo de 03 dias, pague a dívida reclamada, atualizada até 
a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios do(a) exequente arbitrados em 
10% sobre o valor atualizado do débito. Efetuado o pagamento, os honorários serão reduzidos pela 
metade (art.827, § 1º, CPC.); ou, em 15 dias, embargue a execução reconhecendo o crédito do(a) 
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas, 
honorários de advogado, e requerer o pagamento do débito em até 06 parcelas mensais, corrigidas 
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% ao mês (art. 916, CPC.), a 
fluírem após o prazo supra, sob pena de revelia, caso em que será nomeado curador especial, 
prosseguindo o feito até satisfação da dívida. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2021. 
 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000758-20.2021.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro Regional IX-Vila Prudente, Estado de SP, Dr(a). Claudia Ribeiro, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Edward Correa da Silva, RG 01.377.954, CPF 334.201.908-59, que 
por este Juízo, tramita de uma ação em fase de Cumprimento de sentença, movida por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários LTDA., alegando em síntese que foi deferida a sua INTIMAÇÃO por 
edital para que efetue o pagamento do valor de R$39.617,51 (fevereiro/2021), que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento. Encontrando-se o executado em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 39.617,51 (fevereiro/2021), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intima 
ção, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 10/05/2021.  
 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1002315-69.2019.8.26.0405. Juiz de Direito da 
5ªVC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr(a) Rafael Meira Hamatsu Ribeiro, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a(o) Dayane Medeiros Yang, Brasileira, RG 44.212.530-6, CPF 345.093.438-41, com 
endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Hospital São Camilo Ipiranga, alegando em síntese: A requerida usou os serviços da requerente nas 
datas 14/01/2017, 16/01/2017 e 23/07/2017, gerando as despesas de 1595,85, R$ 22.123,86, R$ 
1.344,49 e R$ 322,00, porém a ré não honrou com o pagamento. Valor da ação: R$ 26.759,44 . 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 27/04/2021.  

 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1014282-67.2016.8.26.0001. O Dr. Adevanir Carlos Moreira 
da Silveira, Juiz de Direito da 4ºVC do Foro Regional de Santana S/P. Faz Saber a Emerson 
Fernandes da Silva, brasileiro, CPF/ME Nº 360.778.388-88, que Hospital São Camilo Santana - 
Sociedade Beneficente São Camilo, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 2.989,60, 
referente  às  despesas hospitalares.   Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação 
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o débito ou Embarque a ação, 
Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 08 de Fevereiro de 2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012405-63. 2014. 8.26. 0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). José Carlos de França Carvalho 
Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Espólio de Orlando Cavichiolli, portadora do CPF N° 
940.637.888-49 e Daniela Cavichiolli, CPF Nº 298.531.048-22 que lhes foi proposta ação procedi 
mento Comum, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da 
quantia de R$ 111.276,01 referente à prestação de serviços médico hospitalares. Considerando que 
a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para 
os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que terão o prazo de 15 dias para pagar a 
quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP aos 06/05/2021  

Data, Horário e Local: Aos 29/04/2021, às 13 hs, na sede social. Mesa: Flavio Ognibene Guimarães - Presidente; e
Silvana Miyuki Miyashita - Secretário. Presença: Totalidade do capital social da Companhia, abaixo assinados. Deli-
berações: Aprovadas por unanimidade de votos, as seguintes deliberações: (i) Alteração da redação do § 1º da
Cláusula 11ª do Estatuto Social: Cláusula 11ª - (...) § 1º - A Diretoria será eleita para um mandato unificado de 03
anos, permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado, automaticamente, até a data da Assembleia Geral Ordinária
subsequente na qual ocorrerá a eleição e posse dos respectivos substitutos. (II) Reeleger para o cargo de Diretor
Presidente da Companhia, com mandato de 03 anos, contados da presente data, inclusive, até 29/04/2024, o Sr.
Flavio Ognibene Guimarães, RG nº 10.105.345 SSP/SP, CPF nº 056.139.798-80; Reeleger para o cargo de Diretora
sem designação específica da Companhia, Silvana Miyuki Miyashita, RG nº 19.427.275-8 SSP/SP, CPF nº
147.498.218-29. Os Diretores acima identificados são investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de
posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria da Companhia, declarando não estarem impedidos de
exercerem atividades mercantis. (Iii) Aprovada por unanimidade de votos, a consolidação do Estatuto Social, confor-
me Anexo I à presente ata. Encerramento: Formalidades legais. Membros da Mesa: Flavio Ognibene Guimarães
- Presidente;  Silvana Miyuki Miyashita - Secretário. SP, 29/04/2021. Esta ata em seu inteiro teor encontra-se na
JUCESP sob nº 213.927/21-4 em 11/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I. Estatuto Social
Consolidado. Gryps Pelotas Empreendimentos Imobiliários S.A. I - Denominação, Sede, Duração e Objeto Soci-
al. Cláusula 1ª - A Gryps Pelotas Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de
capital fechado, regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações posteriores (“Lei de Sociedades por Ações”). Cláusula 2ª
- A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, 900,
conjunto 31, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04531-000, local onde funcionará o seu escritório administrativo e filial
na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dr. Vale, número 555, sala 202, bairro Floresta, Porto
Alegre, CEP 90560-010, sob CNPJ 13.550.813/0002-88 e NIRE 4390164205-9. Cláusula 3ª - O prazo de duração da
Companhia será por tempo indeterminado. Cláusula 4ª - A Companhia tem por objeto social (i) a administração de bens
próprios; (ii) a intermediação de negócios; (iii) o estudo planejamento e implementação de empreendimentos imobili-
ários por conta própria ou em associação com terceiros; (iv) a execução, diretamente ou por terceiros, de obras de
infraestrutura, compreendendo a implementação de equipamentos urbanos, tais como guias e sarjetas, redes de
água e esgoto, terraplanagem e outros serviços correlatos; e (v) a participação em outras sociedades, na qualidade
de sócia, acionista ou quotista. II - Capital Social e Ações. Cláusula 5ª - O capital social da Companhia totalmente
subscrito e integralizado é de R$2.000.100 (dois milhões e cem reais), dividido em 2.000.100 (dois milhões e cem)
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. § Único - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 01
(um) voto nas Assembleias Gerais de Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável.
Cláusula 6ª - A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do Acionista no livro de “Registro de
Ações Nominativas”. Mediante solicitação de qualquer Acionista, a Companhia emitirá certificados de ações, os quais
poderão ser agrupados em títulos múltiplos, e quando emitidos, serão assinados por 02 (dois) Diretores da Compa-
nhia em conjunto. III - Assembleia Geral de Acionistas. Cláusula 7ª - A Assembleia Geral tem poderes para decidir
todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e
desenvolvimento. Cláusula 8ª - As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão ordinariamente uma vez por ano,
nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, a fim de que sejam discutidos
os assuntos previstos em lei. Cláusula 9ª - As Assembleias Gerais de Acionistas serão realizadas sempre que
necessário, quando os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto Social
ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos acionistas. § Único - Sem prejuízo das competências atribuídas
por lei ou em outras cláusulas deste Estatuto Social, competirá à Assembleia Geral: i. ii. fiscalizar a gestão dos
Diretores, examinar a qualquer momento os livros e documentos da Companhia, e solicitar informações a respeito de
contratos assinados ou a serem assinados e a respeito de quaisquer outros atos; iii. i. ii. manifestar-se sobre o
relatório de administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício; iii. i. ii. nomear ou
destituir os membros da Diretoria da Companhia, fixando suas atribuições e remuneração; iii. i. ii. autorizar a alienação
de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; iii.
i. ii. escolher e destituir auditores independentes; e iii. i. ii. autorizar a compra de ações da Companhia, para sua
permanência em tesouraria ou cancelamento, nos termos da lei e das disposições regulamentares em vigor. iii. Clá-
usula 10ª - As Assembleias Gerais de Acionistas, Ordinárias ou Extraordinárias, serão convocadas, na forma da lei,
por quaisquer Acionistas ou por 02 (dois) Diretores e serão instaladas, em primeira convocação, mediante a presença
de acionistas representando, pelo menos, a maioria do capital social da Companhia e, em segunda convocação, com
qualquer número. O presidente das Assembleias Gerais será escolhido dentre os presentes, por maioria de votos, o
qual, por sua vez, escolherá o secretário dentre qualquer dos presentes. § 1º - Serão dispensadas as formalidades
de convocação previstas nesta Cláusula Décima caso compareçam à Assembleia Geral os Acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do § 4º, do Artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações. §
2º - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pelos acionistas representando a maioria absoluta de votos,
ressalvadas as exceções previstas na Lei de Sociedades por Ações. IV - Administração da Companhia. Cláusula
11ª - A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por 02 (dois) diretores, sendo 01 (um) Diretor
Presidente e 01 (um) Diretor sem designação específica, residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis
a qualquer tempo pela Assembleia Geral. § 1º - A Diretoria será eleita para um mandato unificado de 03 (três) anos,
permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado, automaticamente, até a data da Assembleia Geral Ordinária
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subsequente na qual ocorrerá a eleição e posse dos respectivos substitutos. § 2º - A investidura dos Diretores far-
se-á mediante termo lavrado no livro de “Registro de Atas das Reuniões da Diretoria”, permanecendo sujeitos aos
requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos artigos 145 a 158 da Lei das So-
ciedades por Ações. § 3º - Em caso de vacância de diretor por prazo superior a 30 (trinta) dias, será convocada a
Assembleia Geral para eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor substituído. § 4º - A
remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral, em montante global ou individual, ficando os Diretores
dispensados de prestar caução de sua gestão. Cláusula 12ª - Compete à Diretoria a administração dos negócios
sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para
os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto exigida a aprovação dos Acionistas em Assembleia Geral, dispondo,
para tanto, os Diretores de todos os poderes necessários para (a) a representação da Companhia em juízo ou fora
dele, ativa ou passivamente, inclusive perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais; (b)
a administração, a orientação e a direção dos negócios sociais, inclusive a compra, a venda, a troca ou a alienação,
por qualquer forma, de bens móveis e imóveis da Companhia, com poderes para determinar os respectivos termos,
preços e condições; e (c) a assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importarem em responsabilidades
ou obrigações para a Companhia, inclusive escrituras, títulos de dívida, cambiais, cheques, ordens de pagamento e
outros, sempre respeitados os limites previstos em lei ou no presente Estatuto. Cláusula 13ª - A Companhia será
obrigatoriamente representada, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente: i. ii. individualmente pelo Diretor Presi-
dente; ou iii. iv. v. por 02 (dois) procuradores da Companhia em conjunto, constituídos na forma da Cláusula Décima
Quarta abaixo. vi. § Único - Para o fim exclusivo de representação da Companhia em juízo e perante repartições
públicas federais, estaduais ou municipais, a Companhia poderá ser representada por 1 (um) procurador com poderes
específicos, agindo isoladamente. Cláusula 14ª - Para a outorga de procurações, a Companhia deverá ser represen-
tada pelo Diretor Presidente, observado que tais procurações deverão especificar os poderes outorgados aos pro-
curadores e o prazo de validade, que, exceto para as procurações com poderes da cláusula ad judicia, não será
superior a 01 (um) ano. Cláusula 15ª - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à
Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a
negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras
garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados nos termos do presente Estatuto Social.
V - Conselho Fiscal. Cláusula 16ª - O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for
convocado, mediante deliberação dos Acionistas, conforme previsto em lei. Cláusula 17ª - O Conselho Fiscal, quando
instalado, será composto por no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros e por igual número de suplentes,
eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato
previstos em lei. § Único - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral
de Acionistas que os eleger. VI - Exercício Social, Balanço e Resultados. Cláusula 18ª - O exercício social terá
início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o balanço e as demais demons-
trações financeiras da Companhia deverão ser preparados. § 1º - Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida
a parcela de 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do
capital social. § 2º - Os acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 25% (vinte e cinco
por cento) do lucro líquido do exercício. § 3º - O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a
destinação determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, observada a legislação aplicável. § 4º - A Companhia
poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses
societários, inclusive para a distribuição de dividendos intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, pode-
rão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido. § 5º - Observadas as disposições legais pertinen-
tes, a Companhia poderá pagar a seus Acionistas, por deliberação da Diretoria, juros sobre o capital próprio, os quais
poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. VII - Dissolução, Liquidação e Extinção. Cláusula 19ª - A
Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar
o modo de liquidação e indicar o liquidante. VIII - Disposições Finais. Cláusula 20ª - Os casos não previstos no
presente Estatuto Social serão regulados pela legislação pertinente e sendo essa omissa, de acordo com deliberação
dos acionistas representando a maioria absoluta do capital social. Cláusula 21ª - As disputas e/ou controvérsias
oriundas do presente Estatuto Social serão resolvidas definitivamente por arbitragem conduzida nos termos das
regras do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“Câmara de Arbitragem”) (“Regras de Arbi-
tragem”), por uma câmara de arbitragem composta de 3 (três) árbitros nomeados nos termos das Regras de Arbitra-
gem. A sede da arbitragem será a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, e o procedimento arbitral será
conduzido de forma confidencial. A arbitragem será conduzida em português. Cada uma das partes arcará com as
custas e despesas incorridas por seus próprios advogados e peritos, independentemente do resultado do laudo
arbitral final. O procedimento arbitral será conduzido e processado pela Câmara de Arbitragem. As disposições de
arbitragem contidas no presente Estatuto Social prevalecerão sobre quaisquer Regras de Arbitragem que sejam ou
doravante venham a ser conflitantes com o presente Estatuto Social a qualquer tempo. As custas da arbitragem
serão estipuladas e atribuídas aos acionistas pelo tribunal arbitral no laudo arbitral. § Único - Não obstante o disposto
acima, os acionistas não estarão impedidos de buscar uma liminar judicial (ou qualquer outro recurso legal que não
possa ser obtido segundo a lei de arbitragem brasileira), quando o laudo for essencial para assegurar à parte
solicitante o cumprimento de quaisquer direitos que venham a ser concedidos por tal medida. O foro da Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, Brasil é eleito para tais fins, mediante a expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Rowal S.A.
CNPJ nº 62.008.339/0001-91

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras do exercício 
findo em 31.12.2020. Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários ficamos à sua disposição. 

Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2020
Ativo       31.12.2020      31.12.2019
Circulante 36.248.283,49 43.276.072,80
Disponibilidades 2.790,26 2.450,48
Estoque de Imóveis 33.022.827,90 42.553.012,29
Contas a Receber 2.992.389,50 479.583,05
Créditos Diversos 223.223,07 209.166,28
Despesas de Exercício Seguinte 7.052,76 31.860,70
Não Circulante 19.177.101,40 19.411.227,34
Investimentos 18.946.889,38 18.946.889,38
Imobilizado 230.212,02 464.337,96
Total do Ativo 55.425.384,89 62.687.300,14

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
       31.12.2020      31.12.2019 
Atividades Operacionais 41.969.339,79 10.381.887,85
 Lucro Líquido do Exercício 35.711.127,65 1.325.159,44
   Depreciação e Amortização 234.125,94 236.997,25
   Equivalência Patrimonial - (3.555,20)
 Lucro Líquido Ajustado 35.945.253,59 1.558.601,49
Acréscimo/Decréscimo nos 
Ativos/Passivos Operacionais 6.024.086,20 8.823.286,36
Estoques 9.530.184,39 8.912.858,14
Adiantamentos a Terceiros (4.874,73) 8.487,77
Contas a Receber (2.512.806,45) (194.989,42)
Impostos a Recuperar (9.182,06) -
Despesas Pagas Antecipadamente 24.807,94 (15.245,84)
Contas a Pagar (783.271,71) (15.737,24)
Salários e Encargos Sociais (15.587,83) 4.870,18
Impostos de Renda e Contribuição Social (200.304,81) 122.277,33
Impostos e Contribuições (4.878,54) 765,44
Atividades de Investimento - (8.488.823,86)
Adição de Investimentos - (8.420.273,86)
Adição do Imobilizado - (68.550,00)
Atividades de Financiamento (41.969.000,01) (1.967.523,13)
Empréstimos de Sócios (4.730.372,36) 3.621.368,81
Dividendos Pagos (35.711.127,65)  (5.099.568,81)
Empréstimos e Financiamentos (1.527.500,00) (489.323,13)
Aumento (Redução) no Caixa e 
Equivalente de Caixa  339,78 (74.459,14)

Passivo       31.12.2020      31.12.2019
Circulante 503.553,56 1.507.596,45
Obrigações Diversas 503.553,56 711.065,40
Empréstimos - 796.531,05
Não Circulante 42.953.432,97 49.211.305,33
Exigível a Longo Prazo - 
Conta Correntes Acionistas 42.953.432,97 47.683.805,33
Empréstimos  1.527.500,00
Patrimônio Líquido 11.968.398,36 11.968.398,36
Capital Social Integralizado 9.000.000,00 9.000.000,00
Reservas de Lucros 2.968.398,36 2.968.398,36
Total do Passivo 55.425.384,89 62.687.300,14

Demonstração de Resultado       31.12.2020      31.12.2019
Receitas Operacionais 54.298.939,28 6.198.509,63
Despesas Operacionais (16.556.624,51) (4.293.952,22)
Outras Receitas - 603.584,17
Outras Despesas - (532.584,28)
Lucro antes CSL e IR 37.742.314,77 1.975.557,30
Imposto de Renda (1.355.081,61) (471.880,78)
Contribuição Social (676.105,51) (178.517,08)
Lucro do Exercício 35.711.127,65 1.325.159,44
Nº de Ações do Capital Social 9.000.000 9.000.000
Lucro por Ação 3,9679  0,1472 

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 
       31.12.2020      31.12.2019
 Saldo no Início do Exercício - 4.024.457,10
 Lucro do Exercício 35.711.127,65 1.325.159,44
Ajuste Exercício Anteriores - 18.350,63
 Reserva Legal - (268.398,36) 
Dividendos (35.711.127,65) (5.099.568,81)
Saldo no Fim do Exercício - -

Demonstração da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa 
  31.12.2020  31.12.2019
Caixa e Equivalente de Caixa no 
Início do Exercício  2.450,48 76.909,62
Caixa e Equivalente de Caixa 
no Fim do Exercício  2.790,26 2.450,48
Aumento (Redução) no Caixa e 
Equivalente de Caixa 339,78 (74.459,14)

Notas Explicativas: 1) As demonstrações financeiras foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem 
a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
2) O Resultado do Exercício foi apurado segundo o regime de competência. 
3) Os estoques de imóveis são demonstrados pelo menor valor entre o custo 

Mercedes de Arruda Botelho Simonsen - Diretora Presidente
Vanessa de Arruda Botelho Simonsen - Diretora Vice Presidente
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e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método 
de média ponderada móvel. 4) O investimento em Empresa Coligada 
esta avaliado pelo Método da Equivalência Patrimonial. 5) O imobilizado 
está representado pelo custo de aquisição corrigido monetariamente ate 
31/12/95. As depreciações foram calculadas pelo Método Linear. 6) O 
Capital Social na data do Balanço é de R$ 9.000.000,00 representado por 
9.000.000 de ações nominativas sem valor nominal, sendo 3.000.000 de 
ações ordinárias e 6.000.000 de ações preferenciais.

Andréia Roma e outras (Coords) – Leader 
– Com título auto explicativo, dando ênfase ao seu 
perfil mercadológico a Leader lança uma obra, na 
qual 50 profissionais de diversas áreas, relatam, 

sem nada esconder, antes, com muito orgulho, suas agruras, 
peripécias e árduos caminhos percorridos para obtenção da tão 
sonhada liberdade e sucesso. Obra de oportuna homenagem 
e  relevância, na qual muitas deverão espelhar-se. Bravos!

Mulheres do Varejo

Denise Becker – Kelly Kreis Taglieber – 
Philia – A fotógrafa documental, escritora e agora 

editora, lança uma interessante metáfora sobre posicionamento 
e relacionamento humano. Ao indicar que coração tem gavetas, 
temos uma ilação imediata sobre eventuais segredinhos que 
todos temos e mantemos. Uma gaveta se abre para que outra 
possa fechar-se, é assim que nossas emoções vão ocorrendo ao 
longo de nossas vidas, levando-nos muitas vezes, a caminhos 
inesperados, outros desejados. De maneira bastante poética e 
com ótimas ilustrações, os compartimentos são apresentados, 
sem enfado. Voltado para o público infanto juvenil, há espaço 
reservado para adultos também. Uma ótima ideia!

As Gavetas do Coração

Manoel Knopfholz – Longarina – Há uma máxima 
mercadológica e social que afirma: “ A primeira ge-
ração planta. A segunda colhe e a terceira destrói”. 
A obra do experiente especialista em empresas 
familiares, tem o condão de, através de seus en-

sinamentos, rebater o tão nefasto – verdadeiro? – provérbio.  
Um corolário de situações e soluções são apresentadas em suas 
páginas . Obviamente voltado para gestores de empresas com 
perfil familiar, que desejem evitar esse anunciado destino e levar 
suas companhias ao sucesso. Numa linguagem bastante acessível 
indica sem rodeios os caminhos do pleno sucesso. Factível!

Empresa Familiar: 
Problema anunciado – Família 
Empresária: Solução antecipada

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

A pintura “Mulher 
sentada junto a uma 
janela”, do artista es-
panhol Pablo Picasso 
(1881-1973), foi vendi-
da na quinta-feira (13) 
por US$ 103,4 milhões 
na casa de leilões Chris-
tie’s, em Nova York, nos 
Estados Unidos. A obra, 
que foi concluída em 
1932, acabou sendo ven-
dida por US$ 90 milhões, 
mas o valor subiu para 
US$ 103,4 milhões por 
conta da adição de taxas 
e comissões. A Christie’s 
ainda informou que o 
leilão durou 19 minutos.

A casa de leilões Christie’s estimava vender o qua-
dro de Picasso por cerca de US$ 55 milhões, mas o 
valor arrematado mostra que o mercado de arte não 

Em um estudo condu-
zido pela Forrester 
Consulting, 98% das 

organizações afirmaram que 
as análises são importantes 
para direcionar as priori-
dades da empresa. Quando 
pensamos em dados, logo 
vem à nossa cabeça as 
convencionais análises do 
passado. 

Apesar de olhar para o 
que já passou, isso não 
tira a importância dessas 
análises, pois continuarão 
fornecendo importantes 
ferramentas na tomada 
de decisão e ações para 
minimizar erros que já ocor-
reram. No entanto, hoje 
possuímos ferramentas 
suficientes para não ficar-
mos reféns do passado, mas 
análises que nos mostram 
o cenário futuro de nossa 
empresa.

Isso é possível, hoje, por 
meio de inteligência arti-

Só depende de nós estarmos abertos à novas ferramentas que nos 
auxiliam a ter um futuro brilhante.

Projete seu futuro e aja agora
Na economia atual, os dados tem se tornado cada vez mais importantes para as empresas

tadoras de pneus do país e 
em apenas 45 dias renovou 
suas equipe e teve 200% 
de aumento no número de 
clientes e 300% de aumento 
no número em vendas. 

Esse é o verdadeiro valor 
dessa análise. As nossas ações 
hoje, moldam o futuro da 
nossa empresa de amanhã, e 
saber se estamos no caminho 
certo ou se precisamos cor-
rigir nossa rota, se torna um 
importante aliado na tomada 
de decisão e na elaboração 
de estratégias no curto prazo, 
para um futuro ainda melhor. 

O futuro ainda está em 
aberto. Só depende de nós 
estarmos abertos a novas fer-
ramentas que nos auxiliam 
a ter um futuro brilhante ou 
fecharmos os olhos e ficar-
mos à deriva, na esperança 
de que a decisão tomada 
tenha sido a correta. - Fonte 
e outras informações: (www.
wnn.com.br).

ficial e machine learning 
que, com base nos dados 
da sua empresa, cruzados 
com projeções da economia, 
dólar futuro, análises estatís-
ticas e muito mais, realizam 
cálculos a todo instante, e 
a cada novo dado inserido, 
aprimora ainda mais suas 
análises, aumentando sua 
assertividade.  

E qual a importância de 
saber o futuro? 

Saber que sua empresa 
está no caminho mais curto 
ou mais longo para o sucesso, 
nos mostra se nossas ações 
e estratégias realizadas hoje 
estão em linha com os frutos 
que desejamos colher no 
futuro. A WNN trabalhou 
com uma das maiores impor-
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Obra de Picasso é vendida por mais de US$ 103 milhões

‘Mulher sentada junto a uma janela’ foi leiloada pela Christie’s. 

EP
A sofreu tanto com os efei-

tos da pandemia do novo 
Coronavírus. Há oito 
anos, a mesma obra de 
Picasso, na qual retrata 
a sua amante e musa, 
Marie-Thérèse Walter, 
foi comprada pelo atu-
al proprietário em um 
leilão em Londres, na 
Inglaterra, por cerca de 
US$ 44,8 milhões.

“Sinaliza um verdadei-
ro retorno ao normal e 
uma mensagem de que 
o mercado de arte está 
realmente de volta aos 
trilhos”, disse Bonnie 
Brennan, presidente da 

Christie’s. No total, cinco obras do famoso pintor 
espanhol já ultrapassaram a marca simbólica dos 
US$ 100 milhões (ANSA).
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 15 a 17 de maio de 20216

Maria Filomena Brandão (*)    

Somente no ano passado foram gerados pela Economia Prateada 
(referência aos cabelos grisalhos) cerca de R$ 1,8 trilhão, de 
acordo com levantamento realizado pelo Instituto Locomotiva, 

empresa especializada em pesquisas. Mesmo com esse potencial 
de girar a economia, um estudo recente da consultoria americana 
Robert Half, identificou que 69% das empresas não contratam esses 
profissionais - e um dos aspectos está relacionado à desatualização. 

Apesar disso, o mesmo levantamento aponta que as organizações 
que absorvem colaboradores na senioridade levam em consideração 
a experiência do novo funcionário e também a inteligência emo-
cional desses trabalhadores. Em um contexto de oportunidades 
para marcas e profissionais, a atualização constante e a busca por 
conhecimentos são fundamentais para quem, independente da idade, 
deseja ascender na carreira ou recolocar-se no mercado de trabalho. 

Neste cenário, é importante sempre se lembrar do contexto 
do Século 21, onde as tendências de aprendizagem e busca por 
qualificação foram aceleradas pela pandemia. Em uma pesquisa 
realizada pela Pearson em 2020, que colheu as percepções de 
7 mil pessoas com idades entre 16 e 70 anos, em sete países in-
cluindo o Brasil, a marca global de educação apresentou dados 
importantes para o atual contexto. 

No mundo inteiro, 83% dos entrevistados acreditam no apren-
dizado do tipo "faça você mesmo". Esse resultado mostra que 
pessoas de todo o mundo estão buscando aprender de forma 
mais adaptável às suas realidades, o que também acontece com 
pessoas com idades acima dos 50 anos que buscam fontes de 
conhecimento para requalificação, por exemplo. Diante deste 
cenário, confira cinco dicas importantes que podem ser úteis 
para equilibrar a saúde emocional e mental desses profissionais. 
Além disso, também ajudam a prepará-los para oportunidades 
que possam aparecer no mercado de trabalho. 

1Aprender e compartilhar - Em um mundo em cons-
tante transformação e com surpresas todos os dias, aprender é 

Quase 55 milhões de brasileiros têm mais de 50 anos, número que corresponde a 25% da população atual do Brasil, segundo dados 
oficiais do IBGE. A estimativa, de acordo com o órgão, é de que até 2040, metade da força de trabalho tenha mais de 50 anos e, 

em 2050, pessoas a partir dos 60 anos passem de 30%. São homens e mulheres cada vez mais ativos, 
que vêm buscando qualidade de vida e movimentando a economia. 

Freepik

Compartilhar o que se sabe com outras pessoas e com as novas 
gerações é uma maneira de se colocar à disposição do aprendiza-
do. É entender que quanto mais se ensina, mais se aprende. Seja 
um mentor, oriente e compartilhe conhecimento e experiências, 
mas também esteja aberto ao novo. 

2Mantenha a mente aberta - Se manter aberto a novos 
conhecimentos, novas possibilidades e oportunidades, ser flexí-
vel, aceitar as mudanças, as transformações e se estruturar para 
conseguir aprender e acompanhar o que de novo há em sua área 
é fundamental. 

Experiência não é fazer sempre o mesmo, mas sim aprender 
novas maneiras de fazer diferente para ganhar eficiência e 
qualidade sobre o que já faz e aprimorar suas habilidades. Seja 
flexível e disponível para as novas iniciativas, novos projetos, 
novas estratégias e adapte-se aos novos desafios independentes 
da idade. 

3Aperfeiçoamento constante - Busque todo tipo 
de aperfeiçoamento. Para além de novos conhecimentos, é 
preciso se reciclar sempre. Novas ferramentas, novos pro-
cessos e novos conhecimentos devem ser encarados para 
que estejam sempre atualizados dentro da área que atua e 
na função que exerce. 

Recicle suas qualificações, amplie habilidades, as plataformas 
digitais nos ajudam com uma gama imensa de podcasts, vídeos, 
textos, artigos, livros, revistas e outros tipos de conteúdos, 
além de cursos em universidades, workshops e os programas 
de treinamento que a maioria das empresas oferecem para seus 
colaboradores. 

4Aposte em aprender e usar novas tecnologias - Fi-
que atento às novas tecnologias, aos novos recursos, aplicativos 
e demais programas digitais. O mundo exige que se tenha aber-
tura para aprender a usar todas tecnologias que são oferecidas. 
É só não ter medo e vontade de aprender. Peça ajuda a quem 
tem mais conhecimento. Eles se encantam com o aprendizado 
e interesse de quem tem 50+. 

5Use e abuse das mídias sociais - Atualmente, as 
empresas estão buscando nas redes sociais bons profissionais. 
Um exemplo disso é o LinkedIn, principal rede profissional do 
mundo. Então, é importante ampliar a participação nesse tipo de 
plataforma. Tome cuidado quando for criar um perfil. 

Tenha em mente que é comum empregadores conferirem as 
redes sociais dos candidatos e dos próprios colaboradores na 
rede. As empresas estão de olho nas postagens, podendo vali-
dar um currículo e habilidades ou derrubá-lo por publicações 
inadequadas. 

Acompanhar as redes sociais que focam no perfil profissional 
é uma maneira das pessoas se atualizarem. Por meio de artigos, 
por exemplo, é possível mostrar habilidades, conhecimentos, 
além da oportunidade de compartilhar ideias, experiências e 
opiniões.  

(*) - É gerente editorial de portfólio e coordenadora da Pearson Clinical (http://
br.pearson.com). 

preciso. Uma dica é escutar os mais jovens e aceitar que muitas 
vezes eles sabem mais e podem ensinar. Além disso, aproveitar 
e aprender com cursos e palestras disponíveis na internet é uma 
ótima pedida. Interagir com colegas de trabalho e demais profis-
sionais que possam agregar conhecimento é fundamental. Não 
se feche no casulo; a interação é a melhor maneira de aprender, 
ensinar e fazer um bom networking. 

Im
ag

em
 d

e 
3D

 A
ni

m
at

io
n 

Pr
od

uc
tio

n 
C

om
pa

ny
 p

or
 P

ix
ab

ay
Fr

ee
pi

k

EM UM MUndo dinâMico, profiSSionAiS 
coM MAiS dE 50 AnoS EncontrAM 

oportUnidAdES dE rEqUAlificAção 

forçA dE trAbAlho



Rumos da economia

Em 1944, no final 
da Segunda Guerra 
Mundial, 45 países 
assinaram o acordo 
de Breton Woods

Isso consolidou o sistema fi-
nanceiro regido pelo dólar 
que passaria a ter controle 

de boa parte da economia 
mundial e da distribuição de 
capitais pelo mundo. Para as-
segurar a adesão das sensíveis 
nações europeias foi adotada 
a paridade e conversibilidade 
em ouro, a qual foi rompida 
em 1971 conjuntamente com 
a desvalorização do dólar, 
causando forte impacto, pois 
o crédito havia ampliado a 
oferta da moeda tornando o 
acordo insustentável. 

A prosperidade do pós-
guerra estava estagnando, sur-
gindo inflação e desemprego. 
Ainda nos anos 1970, o super 
aumento do preço do petróleo 
revolucionou a economia e o 
sistema monetário. O princí-
pio do desenvolvimento equi-
librado inclusivo e sustentável 
entre os povos foi posto de 
lado, tendo sido substituído 
por uma velada economia do 
salve-se quem puder pegando 
em cheio os militares que 
governavam o Brasil. 

O sistema monetário inter-
nacional tinha de levar a isso, 
face ao artificialismo em que 
se desenvolveu, fazendo com 
que os produtores de petróleo 
elevassem o preço do barril 
de US$7,00 para US$70,00, 
levando o Brasil a implantar o 
Proálcool. Com o aumento do 
preço do petróleo, as pressões 
dos sindicatos por reajuste de 
salários e a desestruturação da 
produção, surgiu uma grande 
inflação nos anos 1970, geran-
do uma progressiva complica-
ção econômica. 

Diz-se que se o governo 
emite e põe o dinheiro em cir-
culação gera inflação, mas não 
ocorre a mesma coisa quando 
emite dívida? O importante é 
que haja produção para aten-
der ao consumo, empregos e 
renda. O endividamento em 
dólar disparou, as taxas de 
juros também. Tudo isso foi 
criando ambiente favorável ao 
crescimento da inflação; pro-
duzir se tornou mais custoso; 
havia desemprego e perda de 
renda freando a economia. 

A inflação acabou sendo 
dominada com austeridade, 
juros elevados, dolarização e 
importações, posto que a Chi-
na passou a integrar elevado 
contingente de mão de obra 
de menor custo na produção 
de manufaturas. Os ganhos 
foram superando os investi-
mentos em produção e gastos 
em infraestrutura gerando 
grande massa de liquidez 
especulativa, sem ter em 
que aplicar. O keinesianismo 

queria impedir o caos trans-
ferindo a responsabilidade 
de investir para o governo, o 
que acabou não dando certo. 

A China criou o capitalismo 
de Estado e, com a globa-
lização, a OMC deu a ela o 
status de país parceiro do 
capitalismo de livre mercado 
exportando os seus manufa-
turados para todos os lados. 
E tudo foi se encaminhando 
para esse caos econômico 
que inclui desemprego, endi-
vidamento alto, desequilíbrio 
geral. Muitos países como o 
Brasil não conseguiram sus-
tentar mais a sua moeda em 
relação ao dólar com juros 
elevados, encarecendo os 
importados. O futuro tende 
a ser mais severo, com limi-
tação dos recursos naturais 
e geoeconomia agressiva. 
Haverá dinheiro sobrando e 
miséria aumentando. 

Com o deslocamento da 
produção para a Ásia, a 
economia americana criou 
um vazio. O “made in” se 
tornou o ponto crítico na 
produção mundial. Países 
que privilegiaram as impor-
tações, incluindo o câmbio 
valorizado, perceberam que 
se fragilizaram. O novo acordo 
comercial promovido pela 
China é um fato natural, já 
que a Ásia abriga mais de 
60% da população mundial 
e o capitalismo de estado 
criou nova forma de produzir 
e comercializar. A questão é, 
qual moeda será empregada 
nas relações. 

“Os países desenvolvidos 
podem se dar ao luxo de for-
necer um enorme alívio para 
as suas sociedades, e estão 
fazendo isso, mas o mundo 
em desenvolvimento está à 
beira da ruína financeira e 
da crescente pobreza, fome e 
sofrimento indizível”, disse o 
secretário-geral da ONU, An-
tónio Guterres, na reunião do 
G-20. O Brasil precisa entrar 
no rumo certo. O gasto do 
dinheiro público deve pro-
mover o progresso real. Os 
países têm sido geridos com 
desvios e desequilíbrio geral, 
nas contas internas, externas 
e na balança comercial. 

Agora enfrentamos a es-
tagnação econômica que 
avança pelo mundo, e fica 
mais difícil sair do atraso. 
Faltam estadistas sábios e 
melhor preparo das novas 
gerações para conduzir o 
Brasil ao lugar que lhe cabe. 
O presente é consequência 
das ações passadas e, sem 
mudança do querer para o 
bem, a colheita da mesma 
espécie será inexorável.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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.

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

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

Jornal Empresas & Negócios

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LEANDRO MORAIS MARUXO, profissão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nascimento: 16/10/1982, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Antônio Ma-
ruxo e de Tania Magali Alves de Morais. A pretendente: CAROLINA ROSA QUATTRER, 
profissão: enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, 
SP, data-nascimento: 20/01/1983, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paula, SP, filha de Caiubi Quattrer e de Lucila Rosa Quattrer.

O pretendente: FABIO RODRIGO LANDIM, profissão: corretor de imóveis, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 27/01/1978, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Wanderley Landim e 
de Marlene Pimenta Landim. A pretendente: PATRÍCIA DE SOUZA SIQUEIRA, profissão: 
corretora de imóveis, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, São Miguel 
Paulista, SP, data-nascimento: 12/05/1981, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de José Carlos Siqueira e de Zenaide de Souza Siqueira.

O pretendente: JOÃO FIRMO PIMENTEL, profissão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Tucano, BA, data-nascimento: 20/09/1963, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jonas Firmo Pimentel e de Ana Luzia Pimentel. 
A pretendente: MARLENE DA SILVA SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Presidente Jânio Quadros, BA, data-nascimento: 09/08/1975, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Narcisio Jose dos Santos e 
de Elita Maria da Silva Santos.

O pretendente: LEANDRO EDMUNDO DE SOUSA, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 
07/11/1984, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Roberto 
Edmundo de Sousa e de Rita de Cássia de Sousa. A pretendente: VIVIANE OLIVEIRA 
KOCKIS, profissão: compradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatu-
apé, SP, data-nascimento: 25/02/1984, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Matias Kockis Neto e de Valdira Alves de Oliveira Kockis.

O pretendente: FELIPE BUENO DOS SANTOS, profissão: analista de operações, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/12/1992, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ademir Mario dos 
Santos e de Rosangela Bueno da Silva Santos. A pretendente: TATIANE REZENDE 
ROCHA, profissão: analista de planejamento, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 20/08/1996, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Vagner dos Santos Rocha e de Rosangela 
Rezende Rocha.

O pretendente: ALESSIO FERRANTE, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 30/10/1953, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Josue Ferrante e de Leonor 
Galera Navarro Ferrante. A pretendente: EDIRANÍCE CLEMENTINO DOS SANTOS, 
profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: em Arauá, SE, data-nascimento: 
08/12/1954, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Nelson 
Clementino dos Santos e de Esmeralda Maria de Jesus.

O pretendente: CAIO VINÍCIUS GUIMARÃES BRITO, profissão: estagiário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 06/05/1999, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jefferson 
Guimarães Brito e de Karine Simone de Paula. A pretendente: SABRINA ANJOS 
DA ROCHA, profissão: securitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capi-
tal, Mooca, SP, data-nascimento: 23/04/1999, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Alexandre Pinto da Rocha e de Lilian Cristina 
Teles dos Anjos.

O pretendente: ARTHUR SIQUEIRA SOBRAL, profissão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 12/10/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vlademir Armando dos Santos Sobral e de 
Maria de Lourdes Dal' Cortivo Siqueira Sobral. A pretendente: STEFANI QUINTA-
NA DE OLIVEIRA, profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 29/03/1994, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Luiz de Oliveira e de Elza 
Quintana de Oliveira.

O pretendente: ANDRE BARBOSA LEÃO, profissão: professor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/10/1972, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Severino Leão Sobrinho e de Benedita Barbosa 
Leão. A pretendente: PRISCILA DE ABREU CELESTE, profissão: assistente de R.H, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
28/08/1982, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Pedro 
Celeste e de Nair de Abreu Vinque Celeste.

O pretendente: FLÁVIO EDUARDO LINHARES AUGUSTO, profissão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 26/07/1984, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Mario Augusto e de Norma Candida 
Silva Augusto. A pretendente: THAYARA BATISTA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/02/1997, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Alberto Batista dos Santos e de Hilda Santos de Araujo.

O pretendente: JOÃO MARCOS DOS SANTOS MACHADO, profissão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 11/08/1997, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcos Cesar Machado e de 
Telma Luiza Dornellas dos Santos. A pretendente: LETICIA FERREIRA MARTINS, pro-
fissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
11/02/2000, residente e domiciliada em  Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Geremias 
Barbosa Martins e de Ana de Jesus Ferreira Martins.

O pretendente: PAULO HENRIQUE MATTOSO CHIQUINI, profissão: desenvolvedor de 
sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 
04/01/1993, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de João 
Evandro Chiquini e de Luzia Mattoso Chiquini. A pretendente: MADNA SWIANE COSME 
E SOUZA, profissão: designer, estado civil: solteira, naturalidade: em Natal, RN, data-
nascimento: 17/01/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Marinaldo Dias de Souza e de Rita de Cássia Cosme de Souza.

O pretendente: CARLOS FELIPE ESTEVÃO DE MENDONÇA, profissão: inspetor de 
risco, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, São Paulo, SP, 
data-nascimento: 24/01/1991, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, 
filho de Luiz Carlos Xavier de Mendonça e de Marcia Estevão de Mendonça. A pretendente: 
QUEREN MOREIRA AGUIAR, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 29/04/1994, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Marcos Pereira da Costa Aguiar e de Mirian Moreira Aguiar.

O pretendente: LUÍS ANDRÉ MARINI DE MIRANDA, profissão: funcionário público 
estadual, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, data-
nascimento: 26/06/1970, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho 
de José Bonifácio de Miranda Filho e de Adelina Aparecida Marini. A pretendente: MARIA 
DENIZE RODRIGUES DE LIMA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em Monteiro, PB, data-nascimento: 05/01/1956, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Maria Rodrigues Ferreira.

Esperava-se que o PIX conquistasse parte do território ocupado 
no mercado pelo boleto.

O PIX tem ganhado espaço 
como meio de paga-
mento entre os lojistas 

online no Brasil, mas ainda está 
longe de atingir os patamares 
de aceitação de modalidades 
mais tradicionais como o cartão 
de crédito e o boleto. Essas são 
as principais conclusões de um 
levantamento realizado pela 
GMattos, consultoria focada 
em e-commerce e meios de 
pagamento, entre os dias 10 e 
26 de março deste ano. 

Na comparação com um estu-
do anterior, realizado em janeiro 
de 2021 também pela GMattos, o 
PIX deu um salto de 8,5 pontos 
percentuais na aceitação pelos 
lojistas, passando de 16,9% para 
25,4% na amostra analisada - 
59 lojas online de destaque no 
mercado brasileiro, nos mais 
diversos segmentos. 

Também foram significativas 
no levantamento de março, 
em relação ao de janeiro, as 
altas verificadas na aceitação 
de wallets - crescimento de 5 
pontos percentuais, passando 
de 49,2% para 54,2% - e do 
boleto - elevação de 8,4 pon-
tos percentuais, saltando de 
74,6% para 83%. As wallets 
ganham corpo com a vantagem 
de apresentar uma proposta 
de valor de simplificação no 
checkout, com potencial de 
aumento de conversão para os 

PIX ganha aceitação mas ainda 
representa menos de 1% do faturamento
O cartão de crédito se mantém como a forma de pagamento preferida entre as principais lojas online brasileiras, 
com uma aceitação de 98,3% - mesmo percentual verificado no estudo de janeiro para essa modalidade

apresentou um crescimento 
de 8,4 pontos percentuais em 
relação a janeiro. 

De acordo com a análise de 
Gastão Mattos, esse método de 
pagamento agrada aos lojistas 
por ter um custo menor que o 
do PIX, por exemplo: ele é fixo, 
de R$ 1 a R$ 2 por boleto pago, 
valor cobrado sobre cada tran-
sação efetivada, ao passo que o 
custo do PIX oscila entre 1% e 
1,4% sobre o valor do tíquete 
médio, que está em torno de R$ 
460. Há também uma explica-
ção cultural para o sucesso do 
boleto:  com ele, o consumidor, 
ao não pagar imediatamente 
como ocorre com o PIX, tem 
mais tempo de avaliar a compra 
e checar a empresa. 

Outra disparidade entre essas 
duas formas de pagamento 
está no quanto representam 
do total do faturamento online 
do mercado: o PIX fica com 
uma fatia entre 0,5% e 1%, e 
o boleto soma 20%, ante 10% 
do débito. O levantamento da 
GMattos confirmou que o cartão 
de crédito se mantém como a 
forma de pagamento preferida 
entre as principais lojas online 
brasileiras, com uma aceitação 
de 98,3% - mesmo percentual 
verificado no estudo de janeiro 
para essa modalidade. - Fonte 
e outras informações: (www.
gmattos.com.br).

lojistas. A wallet preferida é o 
Paypal, presente em 27% das 
lojas analisadas. 

O débito, por sua vez, também 
cresceu 5 pontos percentuais 
na aceitação, saindo de 37,3% 
em janeiro para chegar a 42,3% 
em março. Segundo Gastão 
Mattos, cofundador e CEO da 
GMattos, “essa é a modalidade 
que mais pode perder espaço 
para o PIX, por terem um cus-
to semelhante - no entanto, 
a conclusão da compra onine 
pelo PIX é mais simples do que 
através do débito. Vale ressaltar 
ainda que a taxa de conversão 
de compras por débito é de 20% 
a 40%, enquanto esse percen-
tual é de 90% no caso do PIX”. 

No período contemplado pelo 

levantamento, dois fatores po-
tencializaram o desempenho do 
débito bancário: a aceitação do 
Débito Caixa, para aproveitar 
os créditos da ajuda emergen-
cial na pandemia, e o uso de 
integradores de débito, como 
Safetypay e payMee, facilitando 
o trabalho da loja (uma inte-
gração para várias conexões 
bancárias). 

Inicialmente, esperava-se 
que o PIX conquistasse par-
celas do território ocupado 
no mercado pelo boleto, mas 
não é esse o movimento que 
o estudo da GMattos mostra. 
Pelo contrário: o boleto se 
mantém como a segunda forma 
preferida de recebimento entre 
os lojistas analisados e ainda 
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