
www.netjen.com.br

Ano XIX – Nº 4.374

Terça-feira, 
01 de junho de 2021

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

O paradoxo 
do mentiroso

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 2

Você já ouviu falar em densidade de talentos? O conceito é 
tendência no mundo todo, e vem revolucionando a maneira com 
que empresas de todos os portes - de grandes grupos a startups 
- avaliam seus colaboradores, organizam suas equipes, e o que 
acreditam ser imprescindível na hora de contratar. "A principal 
ideia por trás da densidade de talentos é que ter colaboradores 
excepcionalmente habilidosos em um time tem impacto positivo 
na performance de todos.  

O que é densidade de talentos e como levar 
conceito para sua empresa

Com evolução um pouco mais demorada que em outros setores, 
hoje, as atividades do setor jurídico estão se modificando com a 
forte presença tecnológica, que ganha cada vez mais espaço nos 
escritórios de advocacia e na rotina dos advogados, facilitando a 
execução do trabalho e aumentando a produtividade. Atualmente, 
acompanhar processos online, automatizar processos internos e 
ter acesso a modelos de petições já é realidade no Brasil, que já 
conta com mais advogados e faculdades de direito no mundo.  

Tecnologias que estão impactando a vida do 
advogado na pandemia

E se o brasileiro descobrisse que os produtos que têm parados em 
casa podem suprir necessidades e até realizar sonhos? Roupas, calçados, 
celulares, eletrodomésticos, eletrônicos, artigos infantis, entre outros itens 
podem virar renda extra através do desapego. É o que aponta a nova pes-
quisa 'Brasil Digital: itens parados em casa' realizada pela OLX, uma das 
maiores plataformas de compra e venda online do país. O levantamento 
identificou que 63% dos brasileiros possuem ao menos um produto pa-
rado em casa que poderia ser vendido, mas apenas 23% o fazem.  

Seminovos e usados têm espaço para crescer e 
potencial de renda extra
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Negócios em Pauta

Luxo industrializado 
O Rolls-Royce Coachbuild, maneira artesanal de construção de 

carrocerias, é a expressão de luxo em sua forma mais verdadeira, des-
pertando o fascínio de um grupo restrito de colecionadores e patronos 
das artes. Várias pessoas abordaram a Rolls-Royce para descobrir se 
também poderiam colaborar em um pedido exclusivo. Dentre este grupo 
emergiram três patronos inspirados por uma profunda apreciação do 
design náutico contemporâneo, que pode ser visto nos iates da Classe J. 
O resultado disso é que a Rolls-Royce Motor Cars revela o Boat Tail. Com 
isso, criou um trio de carros que possuem uma silhueta comum entre 
eles, mas cada um possui a marca única e altamente pessoal do ideali-
zador, contando assim histórias diferentes. A Rolls-Royce Coachbuild 
é uma oportunidade de participar da criação exclusiva de encomenda 
pessoal de futuro histórico (www.rolls-roycemotorcars.com).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: rolls-roycemotorcars.com/reprodução

News@TI

Prorrogada as inscrições para o seu 
1º Programa de Aceleração com Startups

@A Cielo, empresa líder em pagamentos eletrônicos no Brasil e na 
América Latina, prorrogou o prazo de inscrições para o seu 1º 

Programa de Aceleração com Startups, iniciativa de inovação aberta 
do hub de inovação da companhia, o Garagem, para o dia 4 de junho. 
As inscrições estão abertas para startups de qualquer segmento. Pre-
visto para começar em julho, o programa contará com dois  desafios: 
soluções Data Driven para Product Market Fit e soluções para jornada 
de conciliação e gestão financeira. “A ideia é construir juntos – Cielo e 
startups – uma ou mais soluções para nossos desafios deste ano. Vamos 
aproveitar a expertise de ambas as partes para dar velocidade para a 
Cielo e escalabilidade para as startups. Trata-se de uma relação ganha-
-ganha”, afirma a Head do Garagem, Ana Fusco. No site de inscrições 
https://innovationlat.am/cielo há também uma aba denominada “Conecte 
sua startup” para aproximar startups que não estão relacionadas aos 
desafios propostos pela companhia.    Leia a coluna completa 
na página 2

AI/Cielo

Cobrados à oferta contínua de 
métodos e soluções inovadoras, 
os profissionais se veem cada 
vez mais pressionados a criar 
estratégias que provoquem 
diferenciação, originalidade e 
principalmente criatividade no 
mercado de trabalho.

Listada como como uma das três 
principais habilidades necessárias ao 

profissional contemporâneo – juntamente 
com a capacidade de resolver problemas 
complexos e do pensamento crítico, a 
criatividade ganhou status revolucionário, 
ao ser vista como componente obrigatório 
e indispensável para atuar no mercado 
de trabalho.

 
“Há quem acredite que criatividade seja 

um ‘dom’ para poucos, no entanto posso 
garantir que se trata de uma habilidade que 
pode e deve ser estimulada. Criatividade 
não é para poucos, é para todos!”, explica 
Rodrigo Almeida, relações públicas e dire-
tor da agência Criativos. 

A questão é que independente do exer-
cício profissional, agir com criatividade 
tornou-se uma exigência que proporcio-
na à empresa destaque mercadológico, 
ampliação na participação de mercado 
(market share), fortalecimento do valor 
de marca, diferencial frente à concorrência 
e branding.

 
Segundo dados do relatório ‘O Futuro 

dos Empregos’, elaborado pelo Fórum 
Econômico Mundial, os profissionais que 
souberem usar a criatividade em seus 
ambientes de trabalho se destacarão no 
mercado, sendo ela uma, entre as dez 
habilidades mais valorizadas pelas grandes 
corporações. 

“Utilizar a criatividade para a solução 

Criatividade é diferencial competitivo 
no mercado de trabalho
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BRASIL APRESENTA BOAS OPORTuNIDADES 
PARA FuSõES E AQuISIçõES     Leia na página 6

MAxIMIzAR OS LuCROS E MINIMIzAR OS IMPACTOS ECONôMICOS

de problemas, sejam eles simples ou com-
plexos, por meio de olhares mais atentos 
e novas conexões, é o grande diferencial 
dos profissionais na contemporaneidade. 
Distanciar-se da questão e encontrar con-
dições oportunas para novas formas de 
fazer, pode ser o salto que a organização 
precisa”, destaca Almeida. 

Para o profissional que deseja aguçar a 
sua percepção às oportunidades de melho-
rias e inovação, estímulos contínuos asso-
ciados a novas experiências e sensações 
devem ser provocados cotidianamente. 

Além do uso técnico de ferramentas 
que auxiliam no desbloqueio criativo – a 
exemplo de mapas mentais e práticas de 
brainstorming -, a experiência associada ao 
consumo de novos saberes, acesso à arte, 
viagens, networking, sabores, aromas e 
vivências provocam aumento de repertó-

rio e consequente incitação às conexões 
mentais.

 
“Consumir conteúdos diversificados, de 

livros a bulas de remédio. Ouvir músicas 
variadas, consumir arte, entrevistas, estu-
dos e notícias diversas, experimentar novos 
sabores e se permitir falhar, são algumas 
ações que geram estímulos à criatividade 
e desbloqueio criativo. O profissional de 
hoje precisa entender que muitas vezes 
para se reconhecer criativo, ele precisa 
ter coragem, disciplina, método e persis-
tência”, conclui Rodrigo.

 
A quem deseja aproveitar ferramentas 

e conteúdos que estimulam o exercício 
criativo, Rodrigo Almeida lista sete hábitos 
que funcionam como um start na geração 
de ideias.

 
1. Liberte-se da rotina – invista em 

novos caminhos, sabores, experiências e 
sensações;

2. Conheça novas pessoas – amplie 
o repertório de conversas e networking;

3. Consuma conteúdos variados – 
ouça podcasts, assista vídeos, leia notícias, 
ouça músicas, leia livros e explore novas 
mídias;

4. Permita-se ao erro – erros e equí-
vocos fazem parte do processo;

5. Experimente outras opiniões – 
consuma conteúdos com olhares diferentes 
do seu;

6. Explore algumas ferramentas 
– estude mais sobre design thinking, 
mapas mentais, brainstorming, canvas, 
storytelling e brainwriting;

7. Julgue menos e explore mais – 
evite preconceitos e estigmas, permita-se 
à diversidade que amplia os saberes e a 
inclusão. - Fonte e outras informações: 
(www.criativospr.com.br).

Três filhos por casal
O governo chinês anunciou ontem 

(31) que vai ampliar os limites da natali-
dade, passando a permitir três filhos por 
casal. A medida objetiva combater o rá-
pido envelhecimento da população, após 
os resultados dos últimos censos terem 
demonstrado um declínio dramático na 
taxa de natalidade no país. Ao fim de mais 
de 30 anos em vigor, a China aboliu, em 
2016, a política do filho único. Os casais 
chineses passaram a ser autorizados a 
ter dois filhos, mas essa nova medida 
não conseguiu levar a um aumento 
sustentado da natalidade (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/brasil-apresenta-boas-oportunidades-para-fusoes-e-aquisicoes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-01-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-01-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/o-paradoxo-do-mentiroso/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/seminovos-e-usados-tem-espaco-para-crescer-e-potencial-de-renda-extra/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-e-densidade-de-talentos-e-como-levar-conceito-para-sua-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tecnologias-que-estao-impactando-a-vida-do-advogado-na-pandemia/
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O paradoxo 
do mentiroso

Eubulides, aluno 
de Euclides, o 
matemático de 
Alexandria, no 
Egito, também 
conhecido como pai 
da Geometria, marca 
presença em nossa 
árida paisagem 
institucional. 

Ele criou o “paradoxo 
do mentiroso”, que 
tem sido lume de 

bandas adversárias na are-
na política, impulsionando 
seus ditos, benditos e mal-
ditos, mentiras e versões.

Vamos lá: se alguém - 
parlamentar, governante, 
ministro, ex-ministro - 
disser “essa afirmação é 
falsa”, tende a criar grande 
confusão, porque um para-
doxo se forma na cabeça 
dos ouvintes. 

Se a afirmação for falsa, 
então o dito do emissor é 
verdadeiro, pois foi exata-
mente o que ele disse. Mas 
se ele falou uma grande ver-
dade, a afirmação será falsa, 
porque ele garantiu que era 
falsa. Donde se conclui que 
se é falsa, a afirmação do 
orador é verdadeira; e se é 
verdadeira, segue-se que 
a afirmação é falsa. Lógica 
simples.

Os argumentos usados 
pelos integrantes da CPI da 
Covid 19 dão margem a que, 
uns e outros, ancorados em 
afirmações falsas e verda-
deiras, mudem de posição 
a todo momento, trocando 
com grande desembaraço 
os papéis de bandidos e 
mocinhos. 

Como o palco da crise sa-
nitária ganha, via trombeta 
midiática, novos capítulos 
recheados de mortes, con-
taminados e projeções de 
uma terceira onda, aqui e 
alhures, infere-se que a má 
gestão da pandemia fica no 
território dos agentes do 
mal, enquanto combaten-
tes da oposição lutam na 
arena do bem. Por isso, é 
visível na CPI o favoritismo 
dos oradores contrários ao 
negacionismo que corrói a 
imagem do governo.

A dúvida que persiste é 
sobre o que poderá ocorrer 
com os depoentes convoca-
dos a oferecer suas versões 
na CPI, a partir do afamado, 
mas não tão proclamado, 
general da ativa, Eduardo 
Pazuello, ex-ministro da 
Saúde. O que ocorrerá em 
seu terceiro depoimento? 
Se cair em mentira, será 
preso como promete o 
presidente da Comissão, 
senador Omar Aziz? E, ao 
final, que tipo de decisão 
será dada em relação ao 
presidente Jair Bolsonaro? 

Não se descarta a hipóte-
se de que as escaramuças 
no ambiente investigatório 
poderão dar n’água, algo 
como a batalha de Itararé, 
aquela que não houve, ou 
uma “vitória de Pirro”, 
aquele evento em que o 
rei de Épiro, na batalha de 
Ásculo (279 a.C), mesmo 
vitorioso, perdeu o que res-
tava de suas tropas. O fato 

é que cada protagonista 
da política quer aparecer 
como vitorioso. E corajoso. 
Luta para impor sua ver-
dade, esforço que ganhará 
intensidade à medida em 
que se aproxima o ano 
eleitoral. 

Afinal, no Estado-Espe-
táculo, os atores sabem 
que a lei da visibilidade 
recomenda aparecer de 
qualquer maneira, sob a 
fosforescência dos meios 
de comunicação e, agora, 
das redes sociais. A lição 
que aprendem com rapi-
dez é a do Breviário dos 
Políticos, do preceptor de 
Luís XIV, o cardeal Maza-
rino, onde se leem estes 
conselhos: 

“Simula, dissimula. Mos-
tra-te amigo de todo mun-
do, conversa com todo 
mundo, inclusive com 
aqueles que odeias; eles 
te ensinarão a circunspe-
ção... quando tiveres que 
escolher entre duas vias de 
ação, prefere a facilidade 
à grandeza com todos os 
aborrecimentos que ela 
comporta. Não confies em 
ninguém. Quando alguém 
fala bem de ti, podes estar 
certo de que ele te escarne-
ce. O velhaco manifesta-se 
ora a favor ora contra o 
mesmo assunto, depen-
dendo das circunstâncias. 
Os amigos não existem, há 
apenas pessoas que fingem 
amizade”.

A base amoral da política 
se alarga em todos os qua-
drantes do planeta, mesmo 
que estejamos vivenciando 
um ciclo de maior trans-
parência e elevação da 
cidadania. Ocorre que as 
malhas intestinas do Es-
tado, por maior que sejam 
os controles – Ministério 
Público, Polícia Federal, 
Tribunal de Contas da 
União, Advocacia Geral da 
União, Tribunais de Contas 
de Estados e Municípios 
– continuam como berço 
predileto das gangues da 
corrupção, formadas sob 
o triângulo composto pela 
burocracia, a esfera política 
e os círculos de negócios. 

A corrupção diminuiu? É 
possível, mas as ferramen-
tas tecnológicas, contábeis 
e administrativas também 
são usadas pelo “poder 
invisível”. A roubalheira 
pode ter diminuído, mas 
ainda é uma praga. Ganhou 
técnicas sofisticadas. Nem 
por isso podemos desistir 
de ver o país restaurado, 
recuperado, resgatado. 

Precisamos sempre ter 
em mente a grandeza da 
Nação, representada por 
seus valores: o sentimento 
de pátria, a fé e a crença do 
povo, o sentido de família, 
o culto às tradições e aos 
costumes, o respeito aos 
velhos, o amor às crianças, o 
cumprimento da lei, o culto 
à liberdade, a chama cívica 
que faz correr nas veias dos 
cidadãos o orgulho pela 
terra onde nasceram.

 
(*) - Jornalista, escritor, professor 
titular da USP e consultor político 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Solução Laserway 2.0 para redes ópticas 
corporativas

@A solução Laserway Furukawa, que permite a implantação de redes 
corporativas totalmente baseadas em fibra óptica, está ganhando uma 

evolução. A nova versão da solução - batizada de Laserway 2.0 - utiliza 
cabos ópticos pré-conectorizados, o que traz ainda mais agilidade e flexi-
bilidade à implantação da rede. “Com um clique, o cabo pré-conectorizado 
é ligado diretamente no splitter em formato de cassete MPO, dispensando 
a necessidade de um distribuidor interno óptico (DIO)”, explica Eduardo 
Tanaka, market manager de Soluções Integradas Furukawa. “É tudo plug 
& play, sem fusão ou conectorização, o que torna a instalação mais fácil, 
rápida e com economia de mão de obra”, acrescenta Leonardo Dessunti, 
engenheiro de Aplicação da empresa (www.furukawalatam.com).

123Qred traça perfil de empresários PME que 
tomam crédito online

@A 123Qred, fintech que fornece crédito para PMES de todo Brasil, 
analisou mais de 30 mil pedidos de empréstimos aplicados desde 

o início de sua operação, em julho de 2020, e constatou que o setor de 
serviços responde por 60% dos R$ 7 milhões de crédito já concedido aos 
seus mais de 250 clientes ativos. Na sequência, vem o comércio com 34% 
e indústria que corresponde a 6% das solicitações. O cliente da 123Qred 
é jovem. Cerca da metade dos solicitantes têm entre 25 e 45 anos e as 
mulheres representam 52% do total da base. A fintech tem clientes em 
todo o Brasil, mas São Paulo concentra a maioria dos contratos (65%). 
O ticket médio dos empréstimos é de R$ 25 mil e a maior parte do total 
de solicitações (75%) são feitas por dispositivos móveis. 

Manutenção de máquinas precisa ganhar 
força durante o processo de inovação

Investimentos em inovação contribuem com a eficiência industrial, independente do mercado de atuação. Mas, não é 
apenas com novos equipamentos e tecnologias que uma empresa garante a sua produtividade e competitividade no 
mercado.

Juci Machado (*)

É preciso olhar também para a manu-
tenção dessas máquinas, ter conhe-
cimento de todos os recursos dispo-

níveis em cada um desses equipamentos 
e acompanhar diariamente os processos.

Durante este período de pandemia, 
questões relacionadas à manutenção do 
maquinário podem, muitas vezes, ter ficado 
para segundo plano. Isso porque empresas 
estão trabalhando com equipes afastadas 
ou em menor número, e também com re-
dução de custos.

No entanto, é preciso ressaltar que ter 
atenção com a administração das tarefas 
onde esse maquinário está envolvido, é 
fundamental para qualquer operação. 
Isso porque justamente esse cuidado 
pode reduzir problemas de paralisação da 
rotina de produção, afastar possibilidades 
de acidentes de trabalho e, consequente-
mente, diminuir os riscos de prejuízos que 
impactam diretamente nos resultados de 
uma empresa.

Além do acompanhamento dos proces-
sos, o cálculo conhecido como OEE, ou Ove-
rall Equipment Effectiveness (Eficiência 
Global de Equipamentos), é um indicador 
utilizado para mensurar a eficiência dos 
equipamentos de uma indústria, sendo esse 
um dos principais índices que analisam a 
produtividade industrial.

Por meio do OEE é possível saber a 
frequên cia que o seu maquinário está dis-
ponível para funcionamento, o tempo de 
produção, e a quantidade de produtos pro-
duzidos em condições de comercialização, 
ou seja, sem refugo - segunda qualidade.

O cálculo do OEE é feito por meio da 
equação: disponibilidade x performance x 
qualidade = índice OEE. Isso significa que 
essa simples conta pode auxiliar empresas a 
responderem questões importantes, como:

As máquinas e suas peças estão se moven-
do entre as estações o mais rápido possível? 

Os revezamentos estão sendo realizados 
de forma certa? 

vestuário devem crescer, respectivamente, 
8,3% e 23% na comparação com 2020. 

Potencialize a produtividade 
Na produção têxtil, é muito comum 

identificar gargalos produtivos, mas não 
saber a razão deles. Mesmo com o inves-
timento em novos equipamentos, existe 
uma grande diferença entre a capacidade 
dos maquinários e o seu uso produtivo.

Então, para identificar a qualidade, 
performance e disponibilidade dos equipa-
mentos para nivelar o fluxo de produção, 
o cálculo OEE é aplicado como um indi-
cador de rendimento, de tal forma que é 
possível analisar as perdas produtivas na 
produção têxtil.

Além disso, esse estudo deve ser feito 
considerando a sua matéria-prima, pois 
não se pode focar somente em aproveitar 
a capacidade máxima de um maquinário 
sem considerar os insumos, que podem 
apresentar níveis de descuido com a ma-
téria e resultar em sobras de tecidos, por 
exemplo. Em outras palavras, é preciso 
nivelar estes dois fatores: equipamento 
e matéria-prima para, assim, ingressar 
de fato na era da Indústria 4.0 e garantir 
usabilidade e eficiência em todos os níveis 
da cadeia produtiva.

(*) É diretor de Service da Delta Máquinas.

Quando necessário, as ferramentas destas 
máquinas estão disponíveis? 

A produção está apresentando diferença 
quanto ao time? 

As pessoas envolvidas nos processos 
estão conseguindo atuar com as máquinas 
de forma correta e simples? 

Os testes de qualidade se apresentam da 
forma que deveriam?

O cálculo OEE foi desenvolvido pelo 
nomeado imperador do Japão, engenheiro 
e físico Seiichi Nakajima, o mesmo que é 
considerado pioneiro na indústria e pai do 
sistema de Manutenção Produtiva Total 
(TPM). O método foi difundido na intenção 
de descobrir onde havia perdas produti-
vas causadas pelos equipamentos e para 
revelar a verdadeira taxa de produção em 
uma indústria que conseguiria suprir as 
necessidades dos consumidores.

No setor têxtil, olhar para manutenção 
pode ser mais do que um cuidado: estamos 
falando aqui de uma atitude estratégica. 
Isso porque em 2020, em razão da crise 
instalada pela Covid-19, o setor sofreu 
algumas dificuldades, como grande parte 
da economia. E, para 2021, a Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção 
(Abit) estima que manufaturas têxteis e de 

Imagem de Anastasia Gepp por Pixabay

Em meio a um cenário de crise, es-
timulado pela pandemia da Covid-19, 
alguns setores da economia se man-
têm aquecidos, como o de Tecnologia 
da Informação. De acordo com o es-
tudo IDC Predictions, da IDC Brasil, a 
previsão para 2021 indica alta de 11% 
no mercado de TI, e especialmente 
no âmbito corporativo – software, 
serviços e hardware – a alta prevista 
é de 10%. Neste mesmo caminho, a 
Iteris, consultoria de serviços de TI, 
apresentou um faturamento de R$93 
milhões em 2020, e estima crescimen-
to de 50% para 2021.

Esse crescimento apontado para o 
setor de TI é resultado, sobretudo, 
da necessidade da digitalização de 
muitas empresas. Não apenas os 
profissionais precisaram se adaptar 
ao trabalho remoto e algumas orga-
nizações perceberam que não tinham 
estrutura suficiente para operação 
a distância, como muitos modelos 
de negócio físicos migraram para o 

Crescimento da demanda por serviços de TI 
impulsiona faturamento das empresas do setor

online. As demandas de cloud com-
puting, modernização de aplicações, 
segurança da informação, advanced 
analytics e inteligência artificial lideram 
as expectativas. 

“As empresas que já tinham um 
planejamento estratégico adaptado às 
demandas digitais se sobressaíram de 
forma positiva. Os serviços em alta, 
especialmente computação em nuvem 
e segurança da informação, explicam a 
preparação das empresas para eventu-
ais novas crises, que caso aconteçam, 
não tragam tanto impacto negativo 
para os negócios”, explica Fernando 
Riva, sócio-fundador e VP of Finance 
& Growth da Iteris.

Tudo foi acelerado pela pandemia. 
Velocidade e inovação demonstraram 
ser os pontos chave das empresas de TI. 
Com isso, a Iteris partiu para o seu novo 
grande desafio: a expansão internacio-
nal. A abertura de uma subsidiária em 
Seattle, nos Estados Unidos, recebeu o 

nome de Briteris, operando globalmen-
te e mirando nos principais clientes já 
atendidos aqui no Brasil. Entre eles, 
marcas de referência como Nutrien, 
Reckitt Benckiser, CIEE, Arco Edu-
cação, Raízen, Aché, XP inc., PagSe-
guro, Alelo, Albert Einsten, Braskem, 
Sencinet, Vale, Tembici e Via Varejo.

A Briteris replicará o sucesso dos 
produtos e serviços para atender 
as demandas de tecnologia de seus 
clientes, entre elas a Desenvolvi-
mento Web & Mobile, Transformação 
Ágil, Concepção de Produtos, Cloud, 
Analytics, e UX & UI.

“Nós já estávamos nos preparando, 
ano a ano, para este novo ciclo de 
crescimento, e trabalhamos bem os 
aspectos comportamentais e técnicos 
do nosso time. Acredito que por isso 
conseguimos nos adequar facilmente 
a qualquer ambiente e situação”, diz 
Marcelo Santos, sócio-fundador e VP 
of Services & People da Iteris.
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ajudar na gestão. E criou um programa de mentoria gratuita, que por 
um mês vai ajudar o empreendedor a enfrentar a crise, com palestras, 
lives e tira dúvidas. Toda terça e quinta do mês de junho, sempre às 14h, 
os inscritos terão mentoria gratuita com especialistas sobre marketing, 
financeiro, vendas na internet. O projeto é para todo empreendedor que 
acha que faz sentido receber essas informações e nosso tira-dúvidas. 
As inscrições estão abertas em: (https://razonet.com.br/campanha-em-
preendedores-na-crise). As mentorias e o mês gratuito de tira-dúvidas 
acontecem somente no mês de junho.

E - Movimentação no Porto
A movimentação de cargas pelo Porto de Santos em abril totalizou 13,7 
milhões de toneladas, 1,7% acima do mesmo período do ano passado, 
o que configura novo recorde para o mês e a 3ª maior marca mensal da 
história do complexo portuário. As duas outras são os meses de março 
deste ano (com 15,2 milhões de toneladas) e agosto de 2020 (com 
13,7 milhões de toneladas). Os embarques foram determinantes para 
esse desempenho, totalizando 10,3 milhões de toneladas, 6,0% acima 
do verificado em abril de 2020. Já as descargas apresentaram redução 
de 9,6%, somando 3,4 milhões de toneladas. No acumulado do ano, a 
movimentação de cargas atingiu 49,0 milhões de toneladas, ficando 8,3% 
acima do resultado do primeiro quadrimestre de 2020 (45,3 milhões 
de toneladas), conferindo novo recorde para o período. Saiba mais em: 
(www.portodesantos.com.br).

F - Grego e Hebraico 
Usado como sinônimo de uma língua desconhecida, por ser uma das 
mais antigas do mundo, o grego está prestes a se tornar mais popular 
no Brasil. É um idioma fundamental para os profissionais de Filosofia, 
História, Letras, Teologia e Religião. Muitos cristãos, inclusive, gosta-
riam de dominar o grego e o hebraico para poderem ler a Bíblia em 
seus idiomas originais. A Uninter – Centro Universitário Internacional 
decidiu oferecer cursos de grego e hebraico, ambos instrumentais, total-
mente gratuitos e na modalidade de educação a distância. De qualquer 
lugar do Brasil e do mundo, e sem custo, a pessoa interessada pode se 
inscrever agora e começar a aprender esses dois idiomas sem nenhum 
pré-requisito. Inscrição gratuita: grego: (https://extensaocommerce.
uninter.com/cursos-de-extensao/Grego-Instrumental/960); hebraico: 
(https://extensaocommerce.uninter.com/cursos-de-extensao/Hebrai-
co-Instrumental-/961).    

G - Brasil e Reino Unido 
A sexta edição do Brazil Forum UK, o maior espaço de debate sobre o 
Brasil no Reino Unido é realizado por estudantes brasileiros (voluntários), 
que estudam em instituições em UK e começa nesta quarta-feira (5), 

A - Gestão de Pessoas 
Estão abertas as inscrições para o estudo ‘Valor Carreira- As Melhores 
na Gestão de Pessoas 2021’, realizado pela Mercer em parceria com o 
jornal Valor Econômico, que premia as empresas com os melhores am-
bientes de trabalho do país. Tem como base oito dimensões: cultura de 
integridade, agilidade organizacional, liderança responsável, ambiente 
de trabalho saudável, recompensa justa, carreiras atrativas, indivíduos 
prósperos e engajamento. A edição analisa como está a recuperação 
das empresas, que precisaram reagir a várias questões novas em 2020, 
visando compreender o que aprimoraram como prática e como estão 
planejando a gestão e estratégia de pessoas. As inscrições vão até 31 de 
julho e podem ser feitas pelo site (www.mercer.com.br/valor-carreira).  

B - Reuniões Híbridas 
Embora o cenário de reuniões e eventos tenha mudado com a pandemia, 
a Four Seasons Hotels and Resorts empresa líder de hotelaria de luxo, 
continua mais comprometida do que nunca em criar reuniões e eventos 
inovadores e envolventes. “Nós nos adaptamos a um mundo onde nos 
conectamos virtualmente mais do que nunca. Até que possamos nos 
reunir com segurança novamente, criamos possibilidades que combinam 
tecnologias avançadas com uma abordagem humana”, declara Ben Trodd, 
vice-presidente sênior de vendas e marketing de hotéis. Os parceiros 
de soluções de tecnologia líderes do setor da Four Seasons são parte 
integrante das Hybrid Meetings no que diz respeito ao processo de pla-
nejamento. Fornece consultas personalizadas e consultoria, garantindo 
perfeitas reuniões e eventos, independentemente do formato, garantindo 
reuniões e eventos ininterruptos. Saiba mais: (www.fourseasons.com/).

C - Migração dos Profissionais
Um levantamento do LinkedIn, a maior rede social profissional do mundo, 
mostra que houve um aumento de 273,59% na migração de profissio-
nais brasileiros para os Estados Unidos entre maio de 2020 e abril de 
2021, em comparação com o ano anterior. Logo em seguida, a Austrália 
aparece com um crescimento de 252,96% neste mesmo período. Dos 
10 principais destinos, seis estão na Europa, dois na América do Norte, 
um na Oceania e um na América Latina. Veja para onde profissionais 
brasileiros estão migrando: 1. Estados Unidos (+273,59%); 2. Aus-
trália (+252,96%); 3. Alemanha (+194,43%); 4. Espanha (+188,01%); 5. 
Canadá (+177,58%); 6. França (+162,59%); 7. Argentina (+106,18%); 8. 
Reino Unido (+98,60%); 9. Irlanda (+55,42%) e; 10. Portugal (+42,78%).

D - Mentoria para Empreendedores 
A Razonet, startup de contabilidade digital, além dos serviços de con-
tabilidade descomplicada, mantém informações e dicas preciosas para 

e vai até quinta-feira (13), de forma online e gratuita. São 12 painéis 
temáticos sobre política, educação, saúde, inclusão social, justiça, tecno-
logia, economia, cultura e meio ambiente que contam com participação 
de ao menos três especialistas em cada assunto. O objetivo do evento 
é criar uma ponte entre Brasil e Reino Unido e este ano o tema é: “O 
futuro é no presente que começa”, trecho da música Vença de Leci 
Brandão gravada em 1977, no álbum Coisas do Meu Pessoal. Saiba mais 
em (www.brazilforum.org).

H - Segurança da Informação
A ESET, empresa líder em detecção proativa de ameaças, anuncia 
que as inscrições para participar da 14ª edição do Prêmio ESET de 
Jornalismo em Segurança da Informação já estão abertas. Jornalistas 
de toda a América Latina são convidados a participar com notas sobre 
segurança da informação publicadas na mídia da região. Interessados 
podem se inscrever em três categorias distintas: Impresso, Digital e 
Multimídia. São permitidas inscrições com até um trabalho por catego-
ria, que devem ter sido publicados entre 31 de agosto de 2020 até 9 de 
agosto. O trabalho vencedor será premiado com uma viagem ao Mobile 
World Congress 2022, um dos eventos tecnológicos mais importantes 
do mundo, que acontecerá na cidade de Barcelona e a sede da ESET 
em Bratislava. Outras informações e inscrições: (http://premios.eset-la.
com/periodistas/).

I - Clínicas de Vacinação
Lançado em meio a pandemia e inspirada num aplicativo de serviços de 
delivery de comidas, uma startup carioca trouxe como solução para um 
público que ainda está temoroso de se expor aos perigos da patologia 
um serviço até então inédito no país, um marketplace de vacinas em 
domicílio usado através do aplicativo Vacine.me. Desenvolvido no Brasil, 
a ferramenta disponibiliza inúmeros tipos, marcas e preços de vacinas, 
inclusive testes de Covid-19 e futuramente a vacina para a mesma. Com 
mais de 40 clínicas de vacinação, a empresa está presente em diversas 
cidades e busca de novos parceiros. Essas parcerias unem a experiên-
cia das clínicas com a facilidade da operação para que o usuário possa 
receber a vacina no conforto do seu lar, seu trabalho, ou onde desejar 
com total segurança. A ideia é estar presente em todo o país até o final 
deste ano. Outras informações: (www.vacine.me/traga-sua-clinica/)

J - Experiências Digitais
A Liferay, empresa global desenvolvedora de software de experiências 
digitais, realiza nos dias 15 e 16 de junho o Liferay Vision, sua maior 
conferência no Brasil. André Iorio (ex-diretor L’Óreal e Tinder), 
Ricardo Rocha (CEO, Softbox | Luizalabs) e Bryan Cheung (CEO, 
Liferay) são alguns dos especialistas confirmados. Completam a agenda 
Maria Flávia Bastos (pesquisadora), e os atores Miguel Falabella e 
Denise Fraga. Com o tema “Criando relações digitais mais humanas” 
o evento debaterá os caminhos para colocar as pessoas no centro da 
construção das experiências digitais, seja para clientes, colaborado-
res ou parceiros. Serão dois dias de conteúdo online gratuito ao vivo 
com as principais tendências de mercado, além de insights técnicos 
sobre o papel da tecnologia em acelerar as conexões humanas. As 
inscrições já estão abertas e são gratuitas. Mais informações em: 
(https://bit.ly/3v91xY4). 

Covid-19 aumenta o 
número de pensão por 

morte no INSS

Atualmente, no 
Brasil, há mais de 
450 mil vítimas 
da Covid-19. Neste 
cenário, há homens 
e mulheres de 
diferentes idades

Alguns que estavam 
aposentados, outros 
que trabalhavam 

registrados, ou que contri-
buíam para a Previdência 
Social na qualidade de 
autônomo, e alguns, tam-
bém que exerciam suas 
atividades profissionais de 
maneira informal. Nessa 
estatística, se encontram 
ainda as donas de casa e os 
estudantes, e que ainda que 
pudessem contribuir para 
a previdência, de forma 
facultativa, nem sempre 
faziam.

Desta parcela da popu-
lação, herdeiros de um 
cenário trágico da pande-
mia, há os que garantiram 
aos dependentes de vários 
destes segurados da Previ-
dência Social, o direito ao 
recebimento do benefício 
de pensão por morte, desde 
que cumpridos os requisi-
tos presentes em lei. Assim, 
observa-se, que a grande 
quantidade de óbitos gera-
dos pela pandemia trouxe 
também um aumento no 
número de requerimentos 
da pensão por morte.

De acordo com os dados 
do Instituto Nacional de 
Seguridade Social, em 2018 
foram concedidas 373.015 
pensões, em 2019 foram 
428.512 e em 2020 foram 
416.341 pensões por mor-
te concedidas. Embora os 
números de 2020 sejam 
menores, houve um aumen-
to considerável a partir de 
agosto de 2020, quando o 
país contava com aproxi-
madamente 100 mil mortes. 

Mas é bom salientar que 
as concessões, em regra, 
são finalizadas meses após 

o requerimento do pedido. 
Portanto, estes pedidos 
foram realizados alguns 
meses anteriores a agosto, 
para que o volume fosse 
cada vez mais frequente.

Para se ter uma estima-
tiva sobre o aumento do 
número de concessões 
de pedidos de pensão por 
morte e que, provavelmen-
te, possuem relação com o 
número de mortes em razão 
da pandemia, enquanto em 
dezembro de 2019 houve a 
concessão de 34.246 pedi-
dos, em dezembro de 2020 
este número saltou para 
53.202. O mesmo cenário 
ocorre em janeiro de 2019, 
quando foram concedidas 
30.199 pensões por morte, e 
em janeiro de 2020, 27.999. 

Todavia, em janeiro de 
2021, em plena pandemia, 
o número foi de 45.896. 
O mesmo salto ocorreu 
em relação ao mês de fe-
vereiro, que contabilizou 
43.040 em 2019; 40.739, 
em 2020, mas, 59.917 em 
2021. Tal número cres-
cente, possivelmente seria 
bem maior nos meses de 
março e abril de 2021, se 
os dados já tivessem sido 
disponibilizados.

Salienta-se que tal ce-
nário também pode trazer 
reações no orçamento da 
Previdência Social, se não 
fosse pelo fato de que al-
guns segurados já estavam 
aposentados e, portanto, 
eram já beneficiários do 
sistema, ou, ainda, pelos 
reflexos oriundos da pu-
blicação da mais recente 
reforma da previdência, 
por meio da EC 103/19, 
que alterou sensivelmente 
os critérios de cálculo que 
asseguravam, antes da mu-
dança da lei, uma pensão 
por morte com valores mais 
vantajosos.

(*) - Mestre em Direito Previdenciário 
pela PUC-SP, associada ao IBDP 

(Instituto Brasileiro de Direito 
Previdenciário), é sócia da Benedetti 

Advocacia. 

Carla Benedetti (*)

A previsão do mercado financeiro para o IPCA 
subiu de 5,24% para 5,31%. 

A previsão para o cres-
cimento do PIB subiu 
de 3,52% para 3,96%. 

Para o próximo ano, a estima-
tiva de crescimento do PIB 
caiu de 2,30% para 2,25%, 
na segunda redução conse-
cutiva. Em 2023 e 2024, o 
mercado financeiro projeta 
expansão do PIB em 2,50%.

As estimativas estão no 
boletim Focus de ontem 
(31), pesquisa divulgada 
semanalmente pelo BC, com 
a projeção para os principais 
indicadores econômicos. A 
previsão do mercado finan-
ceiro para o IPCA deste ano 
subiu de 5,24% para 5,31%, 
na oitava alta consecutiva. 
Para 2022, a estimativa de in-
flação foi ajustada de 3,67% 
para 3,68%. Tanto para 2023 
como para 2024 a previsão 
para o índice é de 3,25%.

Diversos produtos brasileiros integram 
as commodities agrícolas e garantem 

divisas para o país.

As commodities movimentam o co-
mércio e o mercado financeiro em países 
agrícolas e minerais. Nas últimas semanas, 
o Brasil tem surfado na mais nova onda 
delas e registrado queda do dólar, alta na 
bolsa e superávits recordes na balança 
comercial. Produtos importantes na pauta 
de exportação, elas estão presentes de 
forma significativa no dia a dia do brasi-
leiro. O conceito de commodity mudou 
ao longo do tempo, ganhando elementos. 

No sentido original, a palavra tem a raiz 
common (comum em português), que 
designa produtos com características se-
melhantes em qualquer lugar do planeta. 
Essa acepção engloba produtos agrope-
cuários e minerais. Com a evolução do 
comércio internacional e do mercado 
financeiro, a definição ganhou sentidos 
adicionais. Além de padrões mundiais 
similares, as commodities precisam ter 
produção em larga escala, capacidade 
de estocagem, baixa industrialização e 
alto nível de comercialização.

Essas características diferenciam, por 
exemplo, alimentos perecíveis, que não 
podem ser estocados, de safras de grãos 
que podem ser embarcadas para outro 
lado do planeta. As exportações precisam 
atingir um volume considerável para que 
o produto seja comercializado em larga 
escala. Dessa forma, as commodities 
podem ser definidas como bens primá-

País oferece oportunidades 
únicas a investidores

O presidente Jair Bolsonaro disse 
ontem (31), em evento voltado a investi-
dores estrangeiros, que a pandemia não 
vai comprometer, a longo prazo, a eco-
nomia brasileira. E que o Brasil oferece 
“oportunidades únicas a investidores de 
todo o mundo” devido a seu potencial 
e à segurança jurídica e econômica que 
vigora no país. A declaração foi dada em 
videoconferência durante a cerimônia 
de abertura do Fórum de Investimentos 
Brasil 2021. 

“A atual crise sanitária não tem o po-
der de comprometer o longo prazo de 
uma das maiores economias do mundo. 
O Brasil está preparado para oferecer 
oportunidades únicas a investidores de 
todo o mundo por suas potencialidades, 
assim como por sua segurança jurídica 
e econômica”, disse o presidente, ao 
destacar as “metas expressivas” do 
fórum, que conta com a participação 
de 101 países. 

Segundo o presidente, serão apresen-
tados, ao longo do evento, 60 projetos 
com um potencial de investimentos de 
US$ 72 bilhões. “A partir das propostas 
apresentadas, a expectativa é de o Brasil 
receber US$ 50 bilhões em investimen-
tos, de forma a gerar 22 mil empregos 
entre 2021 e 2022”, disse o presidente, 
acrescentando que a economia brasileira 
“já retomou seu crescimento e geração 
de empregos” (ABr).
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Mercado financeiro 
prevê crescimento de 3,96%

As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) elevaram a projeção para a expansão da 
economia brasileira pela sexta semana consecutiva

O centro da meta de infla-
ção para 2022 é 3,50% e para 
2023, 3,25%, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para os dois anos. 
Para alcançar a meta de in-
flação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a 
Selic, fixada atualmente em 
3,5% ao ano pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom).

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
termine 2021 em 5,75% ao 
ano. Na semana passada, a 
previsão era 5,5% ao ano. 
Para o fim de 2022, 2023 e 
2024, a estimativa é de que 
a taxa básica encerre estes 
períodos em 6,5% ao ano. A 
expectativa para a cotação 
do dólar permaneceu em R$ 
5,30 para o final deste ano e 
de 2022 (ABr).

A estimativa para 2021 está 
quase no limite superior da 
meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. O 
centro da meta, definida 
pelo Conselho Monetário 

Nacional, é de 3,75%, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 2,25% 
e o superior de 5,25%.

Bens comercializados em todo o mundo 
movimentam mercado financeiro

rios com cotação internacional, como 
petróleo, soja, minério de ferro e café.

Os preços internacionais são definidos 
nas bolsas de mercadorias e futuros. A 
maior bolsa do planeta desse tipo fica em 
Chicago, onde são definidas as cotações 
dos contratos futuros e de opções da 
maioria das commodities. No Brasil, a 
antiga Bolsa de Mercadorias e Futuros 
(BM&F) se fundiu com a Bolsa de Valores 
de São Paulo (Bovespa) em 2008. Em 
2017, a BM&FBovespa mudou de nome 
e passou a chamar-se B3.

Nos contratos futuros, produtores bus-
cam se proteger de variações bruscas de 
preços, e especuladores querem comprar 
barato para vender caro. No mercado de 
opções, os contratos perdem a validade 
(“viram pó”, no jargão financeiro) em 
algumas situações (ABr).



A telemedicina e o 
futuro da saúde em 

tempos de pandemia

Que toda grande crise 
traz oportunidades 
é um fato 
inquestionável

Nas grandes crises 
mundiais ocorridas 
após a gripe espa-

nhola de 1918 (crise de 29, 
Segunda Guerra Mundial, 
ataques terroristas de 11 de 
setembro, bolha imobiliária 
de 2008 e agora o COVID 19) 
o aprendizado decorrente 
da crise trouxe mudanças 
significativas na nossa vida. 
Mas talvez a crise de saúde 
atual traga mudanças sem 
precedentes na educação, 
no trabalho e principalmen-
te na saúde.

Para exemplificar como a 
crise de saúde catapultou 
a velocidade da adesão de 
teleatendimento em saúde, 
o Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) levou pratica-
mente 16 anos (de 2002 até 
2018)  para regulamentar a 
telemedicina. O CFM levou 
18 anos discutindo teleme-
dicina sem chegar a uma 
regulamentação – e tudo 
isso foi atropelado em 40 
dias pela COVID 19. 

Em pouco mais de um 
mês, duas portarias do Mi-
nistério da Saúde e poste-
riormente uma Lei (a 13.989 
de abril de 2020) tornou e 
regumentou a telessaúde 
(não só para medicina mas 
para  todos os profissionais 
de saúde, como nutricio-
nistas, psicólogos entre 
outros) enquanto perdurar 
a crise de saúde no Brasil.

Essa urgência e veloci-
dade em viabilizar a teles-
saúde gerou uma corrida 
para uso de ferramentas de 
comunicação online para 
atender aos pacientes, tirar 
dúvidas, identificar risco de 
sintomas da COVID 19 – a 
corrida se estendeu também 
no segmento de certifica-
ção digital uma vez que se 
tornou necessário assinar 
digitalmente documentos 
na parte de saúde, como 
atestados, pedidos de exa-
mes e receitas médicas de 

forma que tivessem validade 
jurídica. 

Não há dúvida que a teles-
saúde chegou de urgência e 
veio para ficar. 

Nos EUA antes da COVID 
apenas de 11% da popula-
ção já havia feito algum tipo 
de atendimento em saúde a 
distância (apesar de lá ao 
contrário daqui a telessaúde 
já estar regulamentada há 
bem mais tempo) tendo 
pulado para mais de 46% no 
início da pandemia. Estima-
se que lá a COVID 19 levou o 
serviço de telessaúde  a um 
negócio com projeção de 3 
bilhões de dólares por ano.

Por aqui, claramente po-
demos ver que a telessaúde 
pode melhorar a abrangên-
cia do atendimento no SUS 
e chegar a populações nesse 
país continental que ainda 
não tem atendimento básico 
de saúde adequado. 

Nas grandes cidades, com 
trânsito sempre caótico, 
imaginar que você não pre-
cisa mais perder uma manhã 
ou tarde de trabalho para ir 
na consulta médica, levar o 
resultado dos seus exames 
isso é definitivamente uma 
enorme vantagem – tanto 
para pacientes, como para 
médicos, podendo aumen-
tar a quantidade de indiví-
duos que possa atender.

Esse futuro da saúde, ace-
lerado pela COVID 19, ainda 
pode trazer muito mais e 
rápido: sistemas de inteli-
gência artificial que podem 
fazer triagem de pacientes, 
identificar interações de 
medicamentos, trazendo 
mais segurança no uso de 
medicamentos, gadgets que 
permitem monitorar seus 
sinais vitais, realizar em 
casa exames laboratoriais 
de urina e até mesmo um 
eletrocardiograma no ce-
lular que envie direto para 
seu cardiologista.

O novo normal está ai. E a 
nova saúde também.

(*) - Pós em nutrologia, com extensão 
pela Harvard Medical School em 

Obesidade e Social Media for 
HealthCare, é CEO e fundador da 

MEDX Tecnologia, e professor 
convidado da pós de nutrologia do 

Hospital Israelita Albert Einstein.

Carlos Lopes (*)
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Por conta da pandemia, a 
economia do Brasil deses-
tabilizou e, em 2020, teve 
uma queda significativa de 
4,1%, de acordo com dados 
do IBGE. Segundo a institui-
ção, esse foi o pior resultado 
do PIB de um ano completo 
desde 1996, quando o Insti-
tuto começou as medições no 
país. Já em 2021, mesmo com 
a pandemia ainda não contro-
lada no país, as expectativas 
para a economia brasileira 
são mais otimistas. 

Para o economista e profes-
sor do ISAE Escola de Negó-
cios e Fundação Getúlio Var-
gas, Robson Gonçalves, o país 
está em um pêndulo entre a 
retomada e novas restrições 
às atividades econômicas, 
mas aponta uma pequena 
melhora para o segundo se-
mestre. ‘‘Tudo depende do 
ritmo da vacinação. Mas ao 
que tudo indica, teremos um 
segundo semestre melhor, 
mesmo com o ciclo de alta 
de juros em andamento’’, diz 
o especialista. 

Para ele, economia e saú-
de não são mais opostos e 
precisam trabalhar juntos 
para uma retomada mais 
acelerada. ‘‘Uma depende da 
outra e as duas dependem 
da vacinação em massa’’, 
complementa. A tendência 
é surgir mais empregos nos 
próximos meses. ‘‘Os índices 

de confiança dos empresários 
da indústria melhoraram des-
de o ano passado, sugerindo 
mais produção e emprego. 
Além disso, as exportações 
do agronegócio também vão 
bem’’, afirma. ‘‘Os dois setores 
são grandes alavancadores 
da atividade econômica’’, 
destaca Gonçalves. 

Outro ponto destacado 
pelo especialista para a me-
lhoria da economia a partir 
de julho é a aprovação de 
reformas importantes no 
Congresso Nacional. ‘‘O 
clima de polarização tem do-
minado a política brasileira 
desde 2018, mas o ideal é 
que ela não impeça o avan-
ço de reformas importantes 
no Congresso, sobretudo 
no sentido de reduzir o en-
gessamento dos gastos com 
pessoal do setor público’’, diz 
o economista. 

A Selic, taxa básica de ju-
ros, também traz novidades 
para o setor econômico. De 
acordo com a projeção de 
especialistas, 2021 pode 
fechar com 5,50%. Já 2022, 
pode ter um aumento na 
porcentagem de 6,13 para 
6,25%. “A meta é manter 
o número até, pelo menos, 
30 de abril do próximo ano, 
quando o calendário anual do 
Banco Central é renovado”, 
completa Gonçalves. Fonte: 
(www.pmaisg.com.br).

Quando se trata de proteção contra ci-
berataques, muitas dúvidas são geradas 
de como proteger os aparelhos móveis. 
É claro que, muitos sistemas não são 
acessíveis para todas as pessoas, que 
acabam buscando alterativas simples, 
como cuidados com as senhas para se 
sentirem minimamente seguras. Porém, 
empresas, instituições e governos que, 
deveriam dar a devida atenção ao tema, 
sequer sabem como de fato fazer isso, 
colocando em risco todo o patrimônio 
e, até mesmo, proteção dos dados dos 
seus clientes, parceiros e terceiros. A 
criptografia - prática de codificar dados 
por meio da aplicação de algoritmos - já 
é algo comum aos ouvidos de muitos. 
Mas, a grande questão é que, para a 
segurança de uma companhia, crip-
tografar os aparelhos internos e dos 
principais executivos passa a ser uma 
“meia solução”, é o que explica Augusto 
Schmoisman, especialista em defesa 
cibernética e CEO da Citadel Brasil, 
empresa israelense que atua com a 
última tecnologia mundial em defesa. 

“O problema com a criptografia é que, 
mesmo com canais de comunicação 
seguros, as chaves para descriptogra-
far são salvas, muitas vezes, dentro do 
celular, o que deixa o aparelho ainda 
vulnerável a um hacker. Existem siste-

Conhecido como “In-
ternational Entre-
preneurs Parole”, o 

programa foi criado ainda no 
governo Obama, mas foi can-
celado durante a administra-
ção de Donald Trump devido 
à política “America First”, 
em que cidadãos americanos 
deveriam ter preferência em 
contratações ou abertura de 
novos negócios nos Estados 
Unidos do que pessoas vin-
das de outros países.

Com o programa de incen-
tivo novamente ativo, donos 
de startups e empreendedo-
res estrangeiros em geral, 
poderão receber uma autori-
zação para morar e levar seus 
negócios legalmente para a 
América por um período de 
até 5 anos, desde que se qua-
lifiquem dentro das regras 
estabelecidas pelo Serviço 
de Cidadania e Imigração dos 
Estados Unidos (USCIS). 

Caso a solicitação seja 
aprovada, o direito à perma-
nência temporária nos EUA 
também se aplica a cônjuges 
e filhos menores de 18 anos 
do empreendedor estran-
geiro beneficiado. Mais 
detalhes sobre as regras do 
programa serão anunciados 
nas próximas semanas pelas 
autoridades americanas res-
ponsáveis. 

“A notícia do retorno ao 
incentivo foi recebida com 
otimismo por parte do mer-
cado de trabalho dos Estados 
Unidos. Historicamente, os 

A notícia do retorno ao incentivo foi recebida com otimismo por 
parte do mercado de trabalho dos Estados Unidos.

EUA: programa de imigração pode 
beneficiar brasileiros empreendedores
O governo americano acaba de anunciar que irá retomar um programa que visa atrair empresários e 
empreendedores estrangeiros ao país

carga tributária aliada a uma 
antiquada lei trabalhista e a 
instabilidade política e eco-
nômica do Brasil incentivam 
cada vez mais o êxodo de 
empresários e empreen-
dedores brasileiros para o 
exterior. 

De acordo com o Ministério 
das Relações Exteriores, de 
todos os brasileiros que em-
preendem no exterior, 45% 
estão nos EUA, somando 
mais de 9 mil empresários, 
especialmente na região 
da Flórida, e a tendência é 
que este número se inten-
sifique nos próximos anos” 
– ressaltou Rodrigo Costa, 
que também é CEO da AG 
Immigration, companhia 
americana especializada em 
vistos e green cards para os 
EUA.

Todas as estatísticas refor-
çam que a presença de em-
presários estrangeiros é vital 
para a economia americana. 
Uma pesquisa do National 
Bureau of Economic Resear-
ch, de 2016, indica que cerca 
de 25% dos novos negócios 
nos EUA são criados por 
empreendedores de outros 
países. E 40% das novas 
empresas têm ao menos um 
imigrante envolvido na sua 
fundação ou gerência. Além 
disso, das empresas da lista 
Fortune 500 de 2017, quase 
metade foi fundada por imi-
grantes ou seus filhos. Fonte 
e outras informações: (ht-
tps://agimmigration.law/).
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EUA são um país que sempre 
contou com a chegada de 
empreendedores trazendo 
suas habilidades únicas e di-
versidades culturais, criando 
empregos e trazendo con-
tribuições consideráveis 
para negócios, tecnologia 
e desenvolvimento econô-
mico e social da América” 
– declarou Rodrigo Costa, 
especialista em investimen-
tos e mercado de trabalho 
americano.

Assim como acontece com 
todos os demais benefícios 
de vistos ou imigração, 
cada solicitação será anali-
sada individualmente pelas 
autoridades imigratórias 
americanas, sendo conside-
rado como fator principal a 
capacidade do empresário 
estrangeiro em ampliar 

a quantidade de pessoas 
no mercado de trabalho 
americano (ao menos 10 
novos empregos devem ser 
gerados) e sua contribuição 
para o desenvolvimento da 
economia dos Estados Uni-
dos, atraindo pelo menos 
US$250 mil em capital. 

No caso de startups é 
fundamental que a em-
presa tenha sido criada no 
máximo dentro dos últimos 
cinco anos. A reativação 
do International Entre-
preneurs Parole também é 
uma excelente notícia para 
empresários brasileiros. 
“A internacionalização dos 
negócios é um caminho bus-
cado por muitas empresas 
brasileiras para enfrentar a 
crise econômica do Brasil. 
Além disso, a excessiva 

Segundo semestre deve ser positivo 
para a economia brasileira

Telefonia blindada e criptografada: 
porque ter as duas

Especialista explica as características de 
cada sistema de segurança.

m
la

.c
om

/re
pr

od
uç

ão

mas de telefonia blindada, onde o dispo-
sitivo móvel passa por um processo de 
blindagem que não permite a extração 
de informações do telefone. Se o apare-
lho não pode ser interceptado por um 
malware, ele não fica vulnerável a esses 
tipos de ataques que visam pegar as 
chaves para descriptografar mensagens 
e ligações encriptadas”. 

Augusto afirma que, como todas as 
chaves, logins de acesso e senhas são sal-
vos de forma automática, os criminosos 
podem acessar essas informações, além 
de abrir o microfone e a câmera do celular 
da vítima, possibilitando ver e ouvir toda 
a sua rotina, inclusive reuniões sigilosas.  
“Os celulares se tornaram uma máquina 
de espionagem remota poderosa para um 

hacker habilidoso”, complementa e conta 
que a blindagem é menos acessível, pois 
o aparelho móvel passa por um processo 
mais caro devido às licenças necessárias. 

Mas, uma outra forma de protege-lo 
é usar algum sistema que não tenha 
chaves salvas no telefone. Ainda assim, 
isso não é 100% seguro. “Se o celular 
for infectado por um malware, é possível 
gravar a tela e visualizar o código que 
está sendo digitado”. Caso a empresa 
decida por investir na proteção dos apa-
relhos da companhia com a blindagem 
e criptografia, se o executivo ou até 
mesmo uma pessoa de cargo político 
fizer uma ligação ou trocar mensagens 
com alguém que não tenha o mesmo 
sistema de segurança, as conversas 
podem ser hackeadas. 

“A forma 100% segura é que os dois 
aparelhos em ligação ou troca de men-
sagens sejam encriptados pelo mesmo 
sistema e que não sejam vulneráveis a 
malware por meio da blindagem. Se não 
for possível realizar a blindagem, ter uma 
ligação encriptada diminui bastante os 
riscos, mas não é totalmente seguro”, 
finaliza o especialista. 

(*) - É especialista em defesa cibernética 
corporativa, militar, aeroespacial e CEO da Citadel 

Brasil, responsável pela mais alta e sofisticada 
tecnologia 360 graus em segurança cibernética.

Marco Antonio (*)

É sim importante entender a respiração celular, como calcular 
Bhaskara. Quais são as vegetações da caatinga até os pampas 
gaúchos e o como formular uma oração subordinada substantiva 
completiva nominal. Fiquem calmos professores, a frase “nunca 
vou usar isso na minha vida” também me incomoda muito. 

A educação fundamental é muito maior do que uma aprovação 
no vestibular, como o próprio nome diz, será um fundamento na 
nossa trajetória da vida. Fundamentos tão importantes que trazem 
o sentido de estarem enraizados no nosso ser e expandem nossa 
visão de mundo, nossa consciência e senso crítico, aumentam nos-
so raciocínio lógico e nos trazem verdades interiores e exteriores. 

Apesar da terminologia remeter à fixação no solo, os funda-
mentos da educação nos trazem liberdade. Porém essa liberdade 
se limita quando vou falar em público pela primeira vez, quando 
vou fazer meu primeiro imposto de renda ou quando chega em 
uma eleição e não sabemos a diferença de um deputado para um 
senador. Ficamos presos, travados, procurando informações de 
última hora, e muitas vezes tomando decisões erradas. 

A educação financeira dentro das escolas está engatinhando e 
é também uma temática abominada para muitos adultos por aí. 
Justamente por não termos esse contato desde criança sobre o 
que é dinheiro e como ele funciona, isso no futuro se torna algo 
longe do entendimento e como se fosse algo para poucas pessoas. 

Da mesma forma que eu entendo porque a maçã cai na cabeça 

do físico eu deveria entender o que é juros, imposto, investimento 
e os temíveis boletos da vida adulta. E de fato isso é algo que 
“vou usar na minha vida”, gostando ou não. 

Porém boa parte das vezes que não gostamos de algo é porque 
não o entendemos, ou seja, a introdução ao mercado financeiro se 
torna essencial para nos tornamos adultos com a saúde financeira 
em dia e consequentemente ajudando na saúde mental. Nada 
como uma dívida para tirar seu sono de noite.

Medidas como simulações da ONU, feira de ciências, teatro, 
música, robótica, já são práticas que algumas escolas implementam 
para ajudar na formação dos alunos, e que trazem experiências 
marcantes na vida desse estudante. Mas é difícil encontrar uma 
solução para falar de finanças com um público tão difícil como 
os adolescentes. 

Muitas vezes o primeiro salário irá demorar alguns anos para 
acontecer, mas quando acontece a grande maioria irá gastá-lo 
em questão de dias, quando não no mesmo dia. Eu concordo que 
o primeiro salário deva ser motivo de comemoração, mas e os 
próximos? Você sabe a diferença entre economizar e investir? 
Quanto está rendendo a Selic? O que é taxa Selic?

Por isso é importante buscar mecanismos para ser a porta de 
entrada para os futuros investidores do Brasil. Justamente por 
entender a dor que é estar perdido nesse mundo que parece que 
só empresários da Faria Lima entendem.  

(*) - É sócio-fundador da Bullseye (www.bullseye.com.br).

A mudança fundamental na educação do nosso país
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de RETIFICAÇÃO E REABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 035/2021; 
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de materiais de enfermagem, itens remanescentes 
do PE 074/2020 - Entrega das Propostas: a partir de 31/05/2021 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 14/06/2021 às 09h00 no 
mesmo site - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.
licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 039/2021; Objeto: Registro de 
Preços para aquisição de materiais escolares e papelaria - Entrega das Propostas: a partir de 
31/05/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura 
das Propostas: 17/06/2021 às 09h00 no mesmo site - Edital disponível no site supra e na página 
eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: 
licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

AKM - Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ Nº 61.531.794/0001-04 - NIRE Nº 35300330609

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 12/04/2021. Horário: 17:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos, nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.910, nesta Capital. Presença: Acionistas repre-
sentando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas
lançadas no Livro de Presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presi-
dência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André Kissajikian, Diretor Su-
perintendente da sociedade, que convidou a mim, Suely Kissajikian da Silveira, para
Secretária. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convo-
cação deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no parágrafo quarto
(§ 4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão e
votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado
pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas às abstenções
legais, o seguinte: Deliberações: 1) - Foram aprovados, por unanimidade e sem quais-
quer ressalvas, o Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstra-
ções Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, documentos esses devidamente publicados no Diário Oficial Empresarial e no
Jornal Empresas & Negócios nas edições do dia 26 de março de 2021, tendo sido dis-
pensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§ 4º) do artigo
133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001; 2) - Foram eleitos, por
unanimidade, os membros da Diretoria, com mandato até a realização da Assembleia
Geral Ordinária de 2024: (i) - Diretor-Superintendente: André Kissajikian, brasileiro,
casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.945.144-X-SSP-SP, ins-
crito no CPF/MF sob o nº 075.542.968-09; (ii) Diretores sem designação especial,
Carlos de Gioia, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de identidade RG nº
1.364.268-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.751.538-68, e, Celso Coscarelli,
brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG
nº 22.190.902-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.530.638-44, todos residentes
e domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 960 - 19º
andar, Cerqueira César, CEP 01418-100. Os diretores eleitos apresentaram as declara-
ções de que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da
sociedade e nem foram condenados ou estão sob os efeitos de condenação, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a econo-
mia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da con-
corrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais se
encontram arquivadas na sede da sociedade. (iii) Para Diretor Presidente, o cargo
permanecerá vago. (iv) - Fica mantida a remuneração mensal da Diretoria. Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Final-
mente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual,
depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o
Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 12 de abril de 2021. André
Kissajikian - Presidente da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. Acionistas:
André Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian - Presidente da
Mesa. Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. JUCESP - Certifico o Registro sob o
nº 213.719/21-6, em 13/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Ecogen Rio Soluções Energéticas S.A. - CNPJ nº 73.688.855/0001-20
Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

Demonstrações do Resultado  2020 2019
Receita Operacional  60.030 53.395
Custo Produtos Vendidos e Serviços Prestados  (50.037) (54.975)
Lucro (Prejuízo) Bruto  9.993 (1.580)
Despesas Operacionais  7.305 (2.340)
Despesas administrativas e gerais  (1.149) (418)
Outras despesas operacionais  (1.539) (342)
Resultado Financeiro  (479) 1.749
Despesas financeiras  (1.914) (1.793)
Receitas financeiras  1.435 3.542
Lucro (Prejuízo) Operacional e antes do IR e CS  6.826 (591)
IR e Contribuição Social: Corrente  (1.339) -
Diferidos  (1.088) (357)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício  4.399 (948)
Lucro (Prejuízo) por Ação - R$  0,10 (0,02)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa  2020 2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro (Prejuízo) do exercício  4.399 (948)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o 
 caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação  6.315 5.729
Despesa de juros/encargos sobre empréstimos  1.704 1.675
Perda (ganho) na venda/baixa do imobilizado  906 3.272
Imposto de renda e contribuição social  1.088 357
(Aumento) redução nos ativos operacionais:

Contas a receber de clientes  (1.942) (67)
Estoques  (1.655) 456
Outros créditos  626 (2.873)
Impostos a recuperar  3.237 (3.247)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores  1.110 (336)
Impostos e contribuições a recolher  2.671 (485)
Salários e encargos a pagar  (41) 146
Outras contas a pagar  (141) 113
Caixa gerado pelas atividades operacionais  18.277 3.792

Demonstrações do Resultado Abrangente  2020 2019
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  4.399 (948)
Perdas em Operações com:
Item que será posteriormente reconhecido no resultado:
"Hedge" de fluxo de caixa, líquido do IR e da CS  69 (269)
Resultado Abrangente Total  4.468 (1.217)

A Diretoria Julio Cesar Yassuhira - Contador - CRC 1SP 219965/O-1

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  Capital Reserva Reserva Ajuste de avaliação Prejuízos
  social de Capital de lucros patrimonial acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018  81.750 1 895 (23) (14.171) 68.452
Outros resultados abrangentes do exercício  - - - (269) - (269)
Prejuízo do exercício  - - - - (948) (948)
Absorção dos prejuízos acumulados pela reserva de lucros  - - (895) - 895 -
Saldos em 31 de dezembro de 2019  81.750 1 - (292) (14.224) 67.235
Outros resultados abrangentes do exercício  - - - 69 - 69
Lucro do exercício  - - - - 4.399 4.399
Saldos em 31 de dezembro de 2020  81.750 1 - (223) (9.825) 71.703

Balanço Patrimonial: Ativo  2020 2019
Circulante  34.606 25.551
Caixa e equivalentes de caixa  11.134 4.902
Contas a receber de clientes  11.240 8.998
Impostos a recuperar  1.327 5.602
Estoques  4.322 2.667
Outros créditos  2.756 3.382
Instrumentos financeiros  3.827 -
Não Circulante  85.673 79.470
Contas a receber de clientes  13.665 13.965
Impostos a recuperar  1.126 88
Impostos diferidos  5.650 6.773
Outros ativos  8.984 -
Imobilizado  56.248 58.644
Total do Ativo  120.279 105.021

Balanço Patrimonial: Passivo e Patrimônio Líquido  2020 2019
Circulante  30.458 14.104
Fornecedores  4.993 4.183
Empréstimos  20.223 6.235
Impostos e contribuições a recolher  5.006 3.177
Salários, provisões e encargos sociais  236 278
Outras contas a pagar  - 141
Instrumentos financeiros  - 90
Não Circulante  18.118 23.682
Empréstimos  8.180 22.687
Impostos e contribuições a recolher  954 995
Provisão para riscos  8.984 -
Patrimônio Líquido  71.703 67.235
Capital social  81.750 81.750
Reserva de capital  1 1
Ajuste de avaliação patrimonial  (223) (292)
Prejuízos acumulados  (9.825) (14.224)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido  120.279 105.021

Imposto de renda e contribuição social pagos  (883) -
Juros pagos  (1.384) (1.701)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  16.010 2.091
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisições de ativo imobilizado e intangível  (5.125) (9.584)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (5.125) (9.584)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captações de empréstimos e financiamentos  - 9.000
Empréstimos pagos (principal)  (4.653) (6.400)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento  (4.653) 2.600
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa  6.232 (4.893)
Saldo no início do exercício  4.902 9.795
Saldo no fim do exercício  11.134 4.902
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa  6.232 (4.893)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de ABERTURA de Licitação – Tomada de Preços nº. 003/2021; Objeto: contratação de 
empresa para execução de pavimentação asfáltica no prolongamento da Avenida Manoel Gomes 
Casa, com parte dos recursos provenientes do Contrato de Repasse n.º 893777/2019/MDR/
CAIXA - Abertura: 16/06/2021 às 09:00 horas; Local: Departamento de Licitações e Compras, 
Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul – SP. O edital estará disponível na 
página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail 
licitacao@vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras

NOVA SB Comunicação S.A.
CNPJ Nº 57.118.929/0001-37 - NIRE 35.300.553.47-1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
Data/Hora/Local: 18/02/2021, às 10h, sede social, SP/SP, Rua Nazaré Paulista, 297, Térreo, Vila Madalena. Pre-
sença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente: João Roberto Vieira da Costa; Secretário: José 
Otaviano Pereira. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: A conversão de 1.507 ações preferenciais de Clas-
se C, detidas em tesouraria, em ações preferenciais de Classe D. Assim, o caput do artigo 5º do Estatuto Social 
passa a constar com a seguinte e nova redação, a saber: Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 1.040.461,00, dividido em 1.024.495 de ações, nominativas, sem valor nominal, 
sendo (i) 921.951 ações ordinárias; (ii) 28 ações preferenciais de Classe A; (iii) 66 ações preferenciais de Classe B; 
(iv) 49.718 ações preferenciais de Classe C; e (v) 52.732 ações preferenciais de Classe D; (ii) ato seguinte decidem 
os acionistas alterar o artigo 11 do Estatuto Social a fim de prever que a Companhia passará a ser administrada 
por até 8 Diretores. Dessa forma, o Artigo 11 passa a constar com a seguinte e nova redação, a saber: Artigo 11: 
A Companhia será administrada por 1 Diretoria composta por até 8 Diretores, todos residentes no Brasil, eleitos e 
destituíveis pelos acionistas em Assembleia Geral, conforme definido pela legislação societária, pelo Acordo de 
Acionistas da Companhia e pelos termos deste Estatuto Social. §1º. Dentre os diretores eleitos, deverá ser designa-
do 1 Diretor Presidente, 1 Vice - Presidente Financeiro, 1 Vice - Presidente de Relações Institucionais, 1 Vice - Presi-
dente Executivo, 1 Vice - Presidente de Operações, 1 Diretor de Criação, 1 Diretor Geral de Atendimento e 1 Diretor 
de Planejamento. §2º. Os Diretores terão mandato de 3 anos, sendo permitida a reeleição, e permanecerão nos 
respectivos cargos até a posse de seus respectivos sucessores.”; (iii) tendo o vista o quanto deliberado no item (ii), 
os acionistas aprovaram a eleição de Thomaz Felipe Abreu Van Munster, RG 18601263-9, CPF 165.827.798-85, 
Diretor de Criação, de Cristina Gutemberg Lima Silva, RG 552.970-SSP-DF, CPF 244.403.531-34, Diretora Geral 
de Atendimento, Ana Cristina Gonçalves Oliveira, RG 1006103-SSP/DF, CPF 372.227.401-04, Diretora de Pla-
nejamento, para cumprir o mandato de 3 anos, permitida a reeleição, nos termos dos respectivos Termos de Posse 
constantes da presente ata. A remuneração dos administradores será definida oportunamente, em Assembleia Ge-
ral convocada para esse fim. Os administradores ora eleitos declaram que não estão impedidos, por lei especial, de 
exercer o cargo de administradores da Companhia; (iv) os acionistas aprovaram a consolidação do Estatuto Social; 
e (v) por fim, os acionistas autorizaram a lavratura e publicação da presente ata na forma sumária. Encerramento: 
Nada mais. Assinaturas: Mesa: Presidente: João Roberto Vieira da Costa; Secretário: José Otaviano Pereira. Acio-
nistas Presentes: João Roberto Vieira da Costa, José Otaviano Pereira, Oscar Luis Kita, Walter Luiz Bifulco Sci-
gliano e Nelson Oliveira Vivalva Ribeiro. SP, 18/02/2021. Mesa: Presidente: João Roberto Vieira da Costa; Secre-
tário: José Otaviano Pereira. JUCESP nº 233.076/21-9 em 20.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CLS Empreendimentos, Participações
e Investimentos Ltda

CNPJ/MF nº 37.348.987/0001-40
NIRE nº 3523605250-0

REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Com sede na Av. Jandira nº 185, Apto. 133 B, Indianópolis, São Paulo - SP, CEP:
04080-903. inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.348.987/0001-40 com cadastro na
JUCESP sob NIRE nº 3523605250-0 Deliberou a Redução do Capital Social
nos termos do disposto no artigo 1.082, II da Lei 10.406 de 10/01/2002 dos atuais
e quotas da Sra. LEDA KYRIAKOS ZAGALLO de 2.599.997 (dois milhões
quinhentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e sete) quotas, para
2.333.156 (dois milhões, trezentos e trinta e três mil e cento e cinquenta e seis)
quotas; e neste ato a Sra. LEDA KYRIAKOS ZAGALLO cede e transfere 65.000
(sessenta e cinco mil) quotas para cada sócio, sendo 65.000 (sessenta e cinco
mil) quotas para a sócia ANA PAULA ZAGALLO, 65.000 (sessenta e cinco mil)
quotas para SIMONE ZAGALLO e 65.000 (sessenta e cinco mil) quotas para
RODOLFO MARCOS ZAGALLO, com valor nominal de 1,00 real cada, ficando
a mesma com 2.138.156 (dois milhões, cento e trinta e oito mil e cento e cinquenta
e seis) quotas sociais. A Redução do Capital Social se deu por ser excessivo ao
objetivo social da Sociedade. São Paulo, 01/06/2021

Rodrigo Castro (*)

Porque se trata de 
uma tecnologia que 
detecta fraudes em 

tempo real, passa des-
percebida pelo usuário, 
possui alta precisão e an-
tecipação e está em con-
formidade com a LGPD. 
Entretanto, a falta de 
conhecimento sobre o 
assunto leva a escolhas 
por modelos tradicionais 
de prevenção a fraudes, 
que se baseiam apenas na 
coleta e análise dos dados 
pessoais dos usuários. 

No âmbito da avaliação 
comportamental, exis-
tem três grandes blocos 
de solução e, em todos os 
casos, é essencial o uso 
de modelos de aprendi-
zado de máquina dinâmi-
cos, pois eles conseguem 
se adaptar ao longo do 
tempo, como é relatado 
abaixo. 
 1) Dados biométri-

cos - referente aos 
parâmetros biológi-
cos que não sofrem 
nenhuma ou poucas 
alterações durante a 
vida e são utilizados 
para checar identi-
dades, como a im-
pressão digital, a íris 
e o reconhecimento 

A biometria comportamental é responsável por traçar uma 
identidade do usuário.

Fraudes digitais: como 
a biometria age em tempo real

A biometria comportamental deveria ser a primeira opção para as empresas que buscam combater ações 
maliciosas em suas plataformas digitais

manhãs para veri-
ficar o saldo, mas, 
em dado momento 
utiliza um computa-
dor para outra ação 
na conta, o padrão 
de atividade será 
observado. 

 3) Biometria compor-
tamental - identifica 
como o usuário exe-
cuta as suas ativi-
dades, ou seja, foca 
no “como” o usuário 
performa as suas ati-
vidades num disposi-
tivo. Essa tecnologia 
funciona compreen-
dendo as interações 
dos usuários e revela 
quaisquer atividades 
que se desviem dos 
seus padrões nor-
mais de uso. 

  Por exemplo, se o 
celular de um usuário 
é roubado e o ladrão 
acessa o aplicativo 
bancário, a biometria 
comportamental irá 
detectar um com-
portamento fora do 
padrão devido às 
interações e, assim, 
poderá bloquear o 
acesso ou solicitar 
a confirmação de 
determinadas infor-
mações. 

A biometria comporta-
mental é responsável por 
traçar uma identidade 
do usuário em segundo 
plano, sem qualquer fric-
ção ou atividade comple-
mentar realizada por ele. 
Em suma, a prevenção 
à fraude é levada para 
outro patamar com a bio-
metria comportamental 
porque essa tecnologia 
detecta o fraudador em 
tempo real. 

Então, seria essa a tec-
nologia ideal para comba-
ter as fraudes? 

(*) - É diretor de Business 
Performance & Innovation (BPI) na 

ICTS Protiviti.
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facial. Muitos dos 
celulares atuais, por 
exemplo, utilizam 
o reconhecimento 
facial para liberar o 
uso. 

  Neste caso, os mode-
los dinâmicos devem 
aprender quando 
o usuário cortou o 
cabelo ou a barba, 
colocou acessórios, 
passou maquiagem, 
assim como devem 
entender seu pro-
cesso de envelheci-
mento. Esses pontos 
são fundamentais 
para garantir mais 
precisão e agilidade 
na autenticação. 

 2) Análise comporta-

mental - relativa à 
forma que o usuário 
utiliza a tecnologia 
para executar as 
suas atividades, ou 
seja, foca no com-
portamento do usu-
ário. Neste caso, os 
modelos coletam e 
avaliam as atividades 
dos usuários durante 
suas interações na 
internet. Ou seja, 
essa tecnologia foca 
no “o que” o usuário 
está fazendo e não no 
“como”. 

  Por exemplo, se um 
cliente tem como 
prática acessar o 
aplicativo móvel do 
seu banco todas as 

Silvio Trovões (*)

O ano de 2020 viu muitas 
pessoas buscando novas opor-
tunidades de negócio em meio 
à crise sanitária ou formas de 
complementar a renda num 
período economicamente 
desafiador. 

Apenas no ano passado, o 
Ministério da Economia re-
portou a marca histórica de 
3,3 milhões de novos negócios, 
mas uma parcela deles não 
deve resistir por muito tempo 
por conta de fatores que estão 
fora de seu controle, como 
a saúde da economia local e 
a demanda pelo produto ou 
serviço oferecido, e outros sob 
os quais é possível agir. Neste 
último grupo, um ponto funda-
mental para a sobrevivência de 
novos negócios é ter uma sólida 
política de preços. 

A política de preço de-
monstra ao mercado e aos 
consumidores a forma como a 
empresa quer ser reconhecida, 
seja oferecendo preços mais 
baratos, produtos mais caros 
ou experiências premium. 
Um negócio recém-criado não 
precisa, necessariamente, ter 
essa política definida ao abrir 
as portas. 

Muitas vezes, o processo de 
descoberta do posicionamento 
leva tempo e requer muita 
pesquisa de mercado para en-
tender como os concorrentes 
em potencial se portam, testes 
de alteração de preço para 
medir variação no número de 
vendas e um aprofundamento 
nos valores e princípios que 
regem a companhia. 

Para os microempreendedo-
res individuais, que represen-
tam quase 80% dos negócios 
abertos em 2020, ter uma 
política de preço definida traz 

vantagens importantes - como 
saber onde estão inseridos no 
mercado, lucro médio sob seu 
produto ou serviço e onde é 
possível enxugar custos, caso 
seja necessário. 

Outro benefício é ter conhe-
cimento de quais indicadores 
econômicos e empresas con-
correntes precisam ser monito-
rados, possibilitando que esses 
negócios reajam rapidamente 
em caso de movimentações. É 
importante frisar que a política 
de preço não deve ser algo 
imutável; ela é fluida. Empre-
sas resistentes a mudanças 
podem estar se limitando ou 
até mesmo se prejudicando. 

Para entender se chegou a 
hora de fazer esse ajuste, é 
preciso olhar para dentro e 
para fora. Internamente, os 
objetivos da empresa já foram 
atingidos? O limite de vendas 
foi alcançado? Estes são alguns 
bons indicadores de que é hora 
de mudar. Do lado de fora, 
como já mencionei, é impor-
tante estar constantemente 
atento aos concorrentes e ao 
mercado, entender onde o 
seu negócio se posiciona em 
relação a eles. Essas mudanças 
não precisam ser bruscas. Para 
novos negócios, é melhor dar 
pequenos passos antes e não 
correr riscos desnecessários. 

Existem muitos outros fato-
res que influenciam o sucesso 
de uma nova empreitada, e 
o processo de definição da 
política de preço leva empre-
endedores em uma jornada de 
descobrimento sobre o próprio 
negócio, área de atuação no 
mercado que são fundamentais 
para a sobrevivência no longo 
prazo.

(*) - É Gerente de Precificação e 
Portfólio na Printi. 

Política de preço coloca novos 
negócios no caminho para o sucesso

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

Muito conhecidas por fazerem 
parte do dia a dia dos profissionais 
de tecnologia, em um cenário no 
qual a transformação digital está 
a todo vapor, as metodologias 
ágeis ganham espaço em outras 
áreas dentro das empresas. Muito 
além de uma nova dinâmica de 
trabalho, o uso do agile é uma 
boa forma de otimizar custos e 
aumentar a eficiência de seus 
serviços. 

Segundo estudos da Everis 
Brazil, o uso das ferramentas 
ágeis aumentou em mais de 90% a 
velocidade do trabalho e a sinergia 
entre as equipes de T.I. com o res-
tante da companhia, reduziram os 
riscos em cerca de 70%, e 52% 
registraram uma boa economia de 
gastos ao aplicar a técnica. “Por 
meio da metodologia, é possível 
impulsionar uma cooperação 
maior entre colaboradores de 
diversas áreas da empresa, fo-
mentando uma troca muito rica 
entre times multidisciplinares, 
com projetos inovadores para 
uma resposta rápida e eficaz para 
os clientes. 

A flexibilidade do modelo ágil 
permite maior adaptação às 
constantes mudanças do mundo 
digital, como é o caso do trabalho 
remoto. Hoje existem ferra-
mentas que apoiam a gestão e 
colaboração de equipes distantes, 
fazendo com que a engrenagem 
gire e trabalhe como um todo, 
aumentando a criatividade e 
trazendo soluções diferencia-
das, o que não seria possível se 
a atividade seguisse os modelos 
convencionais”, afirma Daves 
Souza, CEO da SysMap, empresa 
de tecnologia especializada em 
transformação digital e integração 
de sistemas. Com a simplificação 
da burocracia, a humanização das 
etapas de trabalho e o espírito de 
equipe mais aflorado, as compa-
nhias conseguem entregar mais 
valor de forma rápida, trazendo 

novos olhares e soluções mais 
criativas para as demandas dos 
seus clientes. Também nota-se 
um aumento efetivo na produti-
vidade dos colaboradores graças 
ao modelo de cooperação e auto-
nomia, melhor gestão de recursos 
e tempo de trabalho dos squads 
e a antecipação a possíveis falhas 
no produto final, uma vez que a 
metodologia permite o aperfeiço-
amento constante durante todas 
as etapas do processo e a atuação 
em cenários de incerteza. 

A partir daí, surgiram diversos 
mecanismos para auxiliar os 
times envolvidos, denominados 
de frameworks. Aqui, os qua-
dros de trabalho servem como 
uma base de fluxograma para o 
desenvolvimento de cada ação. A 
FindUP - startup do ramo de Field 
Service -, por exemplo, aplica os 
protocolos Scrum e Kanban. 

Graças a esses métodos, a em-
presa consegue identificar dados 
históricos para o desenvolvimen-
to dos entregáveis, analisando 
a produtividade e os resultados 
com base nos sprints realizados 
quinzenalmente, auxiliando em 
um planejamento mais asser-
tivo e personalizado para cada 
atividade. 

“O uso dos métodos agile é 
muito benéfico para o andamento 
mais fluido e estratégico do nosso 
trabalho na FindUP. Isso porque 
graças a eles, conseguimos man-
ter a equipe mais unida durante os 
encontros quinzenais, nos permi-
tindo a identificação instantânea 
de possíveis problemas e a busca 
por formas de reverter a situação 
durante a execução das tarefas, 
colaborando - e muito - para o 
andamento das demandas e para 
proporcionar bons resultados e 
experiências aos nossos clien-
tes”, finaliza Fábio Freire, CEO 
e cofundador da startup. Fontes: 
(www.sysmap.com.br) e (www.
findup.com.br).

Metodologias ágeis se 
tornam grandes aliadas 

das empresas
sgnsistemas.com/reprodução

O uso do agile é uma boa forma 
de otimizar custos e aumentar a 

eficiência de seus serviços.
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 01 de junho de 20216

Thais Cordero (*)

Só no primeiro trimestre, os acordos de fusão e aqui-
sição atingiram US$ 1,1 trilhão, um recorde para 
início de ano desde 1998, segundo dados da Bloom-

berg. Boa parte desses resultados é consequência direta 
da pandemia, que obrigou as empresas a repensarem 
suas estratégias. Diante de um contexto tão desafiador, 
a busca por parceiros foi intensificada. 

Tem sido possível observar tanto as fusões entre antigos 
concorrentes, como forma de unir forças, quanto a compra 
de empresas brasileiras por companhias estrangeiras, 
se aproveitando da desvalorização cambial da moeda 
nacional perante as moedas estrangeiras. Em âmbito 
nacional, essas parcerias são fundamentais para garantir 
a continuidade dos negócios. É o caso de empresas que 
dividem parques tecnológicos e até operações logísticas, 
por exemplo. 

Outra estratégia em alta é a busca por produtos nacionais, 
buscando a redução da importação diante de uma variação 
de câmbio tão elevado. Em muitos casos, recorrer à ope-
ração de fusões, incorporações e compra e venda é mais 
estratégico ao invés de obter empréstimos no mercado que 
contribui para endividamento das empresas, podendo, no 
futuro, reduzir a rentabilidade esperada na operação.

Do ponto de vista internacional, existe uma movimentação 
de crescimento em operações de aquisição de empresas 
nacionais por estrangeiras, já que a valorização de moedas 
como o Dólar e Euro frente ao Real, contribui para esse 
cenário. O país nunca foi tão atrativo, principalmente porque 
o avanço da vacinação sinaliza positivamente para a reto-
mada econômica ainda mais significativamente a partir de 
2022. Dentre os setores mais promissores para operações 
de fusões e aquisições, está o de tecnologia. 

Boa parte das empresas no mundo todo estão no modo sobrevivência. O foco está em maximizar os lucros e minimizar os impactos 
econômicos causados pela pandemia. Nesse cenário, as fusões e aquisições estão em alta, tanto no mercado nacional quanto 

internacional. E a tendência é de crescimento até 2022.

Pixabay

Entre as empresas mais atrativas estão aquelas ligadas 
à logística e redução de burocracias, como é o caso de 
muitas startups de entregas e até assinatura online ou 
de digitalização de documentos – dada a impossibilidade 
de fazer compras e reuniões presenciais. Aplicativos de 
videoconferência também viram seus números disparar, 
aumentando a necessidade de investimentos para suportar 
o crescimento.

Outro setor em alta é o agronegócio – um dos segmen-
tos mais fortes e importantes para a economia nacional. 
Somente em 2019, a soma de bens e serviços gerados no 
agronegócio chegou a R$ 1,55 trilhão, valor correspondente 
a 21,4% do PIB brasileiro, segundo dados do Centro de 
Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA/USP) 
em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA). 

Além de sua alta rentabilidade, o setor é um dos mais 
seguros para se investir, dada a forte solidez de seus 
produtos. Em conjunto com a crescente demanda pela 
automação e digitalização como forma de aumentar sua 
produtividade, o setor é um dos que atrai maior interesse, 
principalmente por investidores estrangeiros que tendem 
a trazer tecnologias inovadoras para melhorar a eficiência 
da produção por aqui.

O varejo, diante do questionando sobre a necessidade 
de ter lojas físicas, restou evidente a necessidade minimi-
zar custos fixos, trazendo a tecnologia desde a gestão de 
estoques até os self-checkouts, onde os caixas humanos 
são substituídos por totens de autoatendimento. O e-
-commerce, que se tornou a única opção de compra diante 
do fechamento das lojas, parece ter se tornando um hábito 
que veio para ficar. 

As pessoas demonstram menos receio de efetuar compras 
online do que antes da pandemia.  Pesquisas indicam que o 
consumidor pós-Covid deve ir cada vez menos ao comércio 
físico. E o mesmo deve acontecer com os supermercados, 
que devem se tornar mini shopping centers cedendo seções, 
como padarias e açougues, por exemplo, para a administra-
ção de indústrias desses segmentos. Apesar das inúmeras 
oportunidades, cabe destacar que toda fusão e aquisição 
precisa cumprir uma série de regras. 

O CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica) tem a função de preservar a livre concorrência 
do mercado e impedir a formação de pequenos cartéis, 
que podem monopolizar determinados setores. Na 
prática, o órgão regulariza esse processo de forma que 
não haja violação contra o livre comércio, instruindo e 
estimulando medidas favoráveis ao mercado. Em suma, 
a perspectiva é bastante positiva para processos de 
fusão e aquisição. 

O Brasil é um país extremamente promissor, com alta de-
manda de consumo. A pandemia não irá durar para sempre 
e é preciso vislumbrar boas oportunidades a médio e longo 
prazo. Temos um povo resiliente e que, mesmo diante de 
vários desafios, continua lutando e se reinventando diante 
das adversidades, sendo a resiliência uma das características 
marcantes do povo brasileiro.

(*) - É advogada e Líder da área societária do escritório 
Marcos Martins Advogados (www.marcosmartins.adv.br).
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Impulsionadas pelo isolamento social, fechamento de lojas 
físicas e a necessidade de ficarmos em casa, as plataformas 
digitais se tornaram fundamentais para a gestão dos ne-
gócios e muito rentáveis. O que vimos foi um crescimento 
exponencial de uma tendência que já estava sendo sinalizada 
globalmente, mas que com a pandemia, foi amplamente 
acelerada pela necessidade de digitalização dos processos.

BraSil apreSenta BoaS oportunidadeS 
para fuSõeS e aquiSiçõeS

MaxiMizar oS lucroS e MiniMizar oS iMpactoS econôMicoS
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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 
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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

Segundo Daniel Goleman, 
jornalista científico e escritor 
do best seller “Inteligência 
emocional: a teoria revolu-
cionária que redefine o que 
é ser inteligente”, o termo 
“inteligência emocional” 
se refere à capacidade de 
perceber, identificar, com-
preender e gerenciar nos-
sos próprios sentimentos e 
emoções, assim como o sen-
timento de outras pessoas. 

De acordo com o relató-
rio da Capgemini Digital 
Transformations Institute, 
a busca por profissionais 
com essas habil idades 
sociais aumentou conside-
ravelmente. A pesquisa en-
trevistou 1.250 executivos 
pelo mundo e indicou que 
as aptidões mais procura-
das em seus colaboradores 
são: foco no cliente (65%), 
colaboração (64%), pai-
xão por aprender (64%) e 
habilidade organizacional 
(61%). 

Jefferson Vendrametto, di-
retor de relações institucio-
nais do Centro Brasileiro de 
Cursos (Cebrac) e professor 
de mentoria para Startups 
e Empreendedores, afirma 
que o que mais elucida a 
importância da inteligência 
é que não basta o currículo 
ser impressionante se o 
candidato não tem postura 
profissional. “Nosso mundo 
exige pessoas que sejam 
competentes, mas que sai-
bam deixar um ambiente 
harmônico. Profissionais 
que consigam lidar de forma 
madura com as críticas, com 
as pessoas e com o todo da 
empresa. 

Hoje, muitos são demi-

tidos por não terem essa 
inteligência emocional que 
é primordial para o bom 
funcionamento da empresa. 
Pessoas felizes geram am-
bientes felizes e resultados 
melhores”. Daniel Goleman, 
apresenta em seu livro uma 
estrutura de Inteligência 
Emocional que inclui quatro 
competências interconec-
tadas para desenvolver sua 
inteligência emocional:
	 •	Autoconsciência: Ser 

capaz de reconhecer 
as maneiras pelas quais 
suas emoções afetam seu 
comportamento e como 
você interage com outras 
pessoas. 

	 •	Autogestão: assumir o 
controle das emoções, 
para ter equilíbrio. 

	 •	Consciência social: ser 
capaz de compreender o 
seu entorno social, infe-
rindo os sentimentos de 
outras pessoas também. 

	 •	Gestão de relaciona-
mento: capacidade de se 
comunicar com eficácia, 
se relacionar com as pes-
soas e interagir bem, de 
forma a extrair o melhor 
das pessoas. 

“Desenvolver nossas ha-
bilidades socioemocionais 
reluz em tudo o que fazemos, 
independente de sermos 
funcionários ou patrões. 
Para o profissional e o pesso-
al, nós no Cebrac temos um 
módulo em todos os nossos 
cursos para a gestão, além de 
fornecer vários mini cursos 
sobre softskills”, finaliza Je-
fferson Vendrametto. 

Fonte e outras informa-
ções: (www.cebrac.com.br). 

Capacidade de se comunicar com eficácia, se relacionar com as 
pessoas e interagir.

Henrique Mazieiro (*)
 
Completamos um ano de pandemia, 

um pequeno período comparado às 
grandes mudanças implantadas ao redor 
do mundo. 

A transformação digital, até então uma 
promessa iminente, pegou carona na ne-
cessidade de adaptação entre as relações 
humanas e foi consolidada de uma vez 
por todas. A digitalização das operações 
teve avanços que colocaram o negócio 
em meses - até anos - à frente do que 
esperávamos. Com a crise estabelecida, os 
padrões tradicionais que nos conduzem há 
anos tiveram que ser modificados. Dentre 
muitas reflexões neste período adverso, 
enxergamos aí uma oportunidade de mu-
darmos a realidade e nos reinventarmos. 

Como uma insurtech, priorizamos, aci-
ma de tudo, a tecnologia e a inovação. Sair 
da zona de conforto não é novidade para 
nós. Buscamos sempre melhorar nossos 
processos e, com o trabalho 100% remoto, 
decidimos aplicar internamente um mé-
todo eficiente, prático e que requer mão 
na massa, cuja intenção é fazer com que 
nossos profissionais operem e gerenciem 

processos com autonomia, tendo sempre 
a visão geral dos caminhos e objetivos que 
a empresa está seguindo. 

Em resumo, buscávamos uma metodo-
logia que procurasse garantir que todos 
estariam, mesmo a distância, remando 
para o mesmo lado e juntos. 

Para chegar a essa conclusão, foi 
realizada uma profunda imersão sobre 
as razões da Planetun existir, um ques-
tionamento fundamental de tempos em 
tempos. Avaliamos desde a nossa forma 
de trabalhar, até o nosso papel no mercado 
e na sociedade. 

Após essa auto reflexão, chegamos 
naturalmente ao propósito que norteará 
todas as nossas ações daqui em diante: 
tornar o mundo mais simples, seguro e 
sustentável. Definido o objetivo, o próxi-
mo passo era qual caminho utilizar para 
atingi-lo. Optamos pela OKR (Objectives 
and Key Results), método para criar ali-
nhamento e envolvimento em torno de 
metas mensuráveis. 

A fórmula OKR, que na tradução literal 
significa objetivos e resultados-chave, foi 
criada pelo investidor norte-americano 
John Doerr, na década de 70, e ganhou 

notoriedade por ter suportado o cresci-
mento de empresas como Intel e Google. 

A implementação desse método na Pla-
netun tem o intuito muito claro: promover 
convergência, criar harmonia, afinidade 
e apontar todo o direcionamento para o 
mesmo lugar. 

Não há nada mais favorável do que 
colaboradores que caminham juntos por 
um mesmo propósito. Por isso, sabendo 
exatamente o que queremos e como defi-
nir os passos que vão nos deixar cada vez 
mais perto de alcançar todas as nossas 
metas, vamos escrever mais um capítulo 
dessa história. 

Entendemos, especialmente nesse 
último ano, que a transformação digital 
não é apenas agregar novas tecnologias, 
mas sim conhecer o impacto de cada uma 
delas e, sobretudo, saber unir a inovação 
aos princípios básicos da empresa. Por 
isso, iniciamos esse processo de dentro 
para fora rumo a um futuro que já está 
na palma da nossa mão. 

(*) - É CEO e fundador do Grupo Planetun, 
insurtech que desenvolve soluções disruptivas 

para o mercado de seguros.

Fulfillment eficiente leva sua empresa 
a se destacar frente aos concorrentes.

Toda essa movimentação 
fez com que o e-com-
merce se modernizasse,e 

um dos grandes motores para 
isso foi o aperfeiçoamento 
do processo de fulfillment. 
Traduzindo para o português, 
podemos falar em cumprimen-
to, realização, preenchimento. 
	 •	 A experiência do clien-

te - Se antigamente a 
principal preocupação do 
consumidor era o preço, 
hoje podemos dizer que a 
rapidez e a qualidade na 
entrega são os grandes 
diferenciais competitivos. 
Através de um fullfilment 
eficiente, a fidelização do 
cliente se torna um pro-
cesso muito mais natural. 
Vamos a um exemplo: você 
vende um produto ao valor 
de 100 reais, entregando o 
mesmo ao seu cliente em 
um prazo de 5 dias úteis. 

Por motivos de eficiência 
nos processos, o produto aca-
ba chegando em apenas 3 ou 
4 dias úteis ao destino final. 
Pouco tempo depois, seu amigo 
descobriu outra empresa, que 
vende um produto igual ao seu, 
mas cobra um total de 75 reais. 
O prazo de entrega é de 10 dias 
úteis. Entretanto, ocorreram 

Fulfillment: o consumidor 
no centro do processo

No último ano, o setor de e-commerce passou por uma verdadeira revolução. Segundo estudo da 
Compre&Confie, apenas no mês de abril, seu faturamento aumentou em 82%, chegando a incrível 
marca de R$9,4 bilhões

que otimizem os procedimentos 
é essencial), o atendimento (afi-
nal, um contato de excelência 
é, por si só, uma ótima expe-
riência) e até marketing (uma 
vez que não adianta realizar 
um serviço impecável se isso 
não é comunicado de maneira 
eficiente para potenciais novos 
clientes). 

Esses investimentos em 
capacitação podem fazer com 
que sua empresa seja reconhe-
cida pela excelente qualidade 
na entrega. Entretanto, deve 
existir um bom senso: se seu 
produto tem valor de 25 reais e 
o de seu concorrente tem valor 
de 100 reais, é muito provável 
que haja um descompasso entre 
os custos de fulfillment do seu 
e-commerce e de seu concor-
rente. Isso pois todos os custos 
envolvidos na excelência do 
serviço são, de alguma maneira, 
repassados ao cliente final. 

Seja no próprio preço do pro-
duto, ou no valor do frete, ou até 
mesmo na velocidade de entrega. 
Trata-se, então, de uma questão 
de eficiência: quanto que o seu 
cliente pode estar disposto a pa-
gar para ter uma experiência dife-
renciada? Isso é economicamente 
viável para o seu e-commerce? 
- Fonte e outras informações: 
(www.pier8.com.br).

problemas com a transportado-
ra, demorando um total de 13 
dias para a encomenda chegar, 
e ainda por cima a caixa da 
mercadoria chegou danificada. 

Em ambos os casos, como 
podemos avaliar a experiência do 
cliente? Se pudéssemos medir o 
grau de satisfação do cliente, qual 
empresa estaria melhor avaliada? 
Do ponto de vista do consumidor, 
muito provavelmente você, que 
comprou o produto mais caro, se 
sentiu muito mais satisfeito, uma 
vez que não encontrou quaisquer 
surpresas desagradáveis ao longo 
do processo. Seu amigo, é prová-
vel, não considerou a experiência 
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toda como algo bacana e talvez 
não faça mais compras na loja que 
vendeu o produto mais barato. 
	 •	 Uma questão de efici-

ência - Investir em um 
fulfillment eficiente pode 
ser a diferença necessá-
ria para que sua empresa 
destaque-se frente aos 
concorrentes. Entretan-
to, é necessário lembrar 
que ele não se restringe 
apenas à área logística de 
seu e-commerce. 

Podemos pensar também em 
questões de tecnologia (pois o 
desenvolvimento de soluções 

Como alinhar objetivos e conquistar indicadores positivos

Desenvolva sua 
inteligência emocional para 

a carreira e para a vida
ibe.edu/reprodução

Fredy Evangelista (*)
 
Resultado: uma palavra sim-

ples, pequena, mas que move 
muitas empresas. 

Segundo o dicionário Micha-
elis, esse termo é utilizado para 
designar a consequência de um 
fato. Porém, como saber o que 
essa conclusão representa? O 
que é possível aprender com 
ela? Quais são as implicações 
que ela terá no negócio? 

Para obter a resposta a estas 
e outras perguntas, é preciso 
realizar a mensuração dos 
resultados, que nada mais é 
do que a interpretação dos 
dados obtidos. Não é algo fácil 
de se fazer, ainda mais por-
que algumas instituições têm 
dificuldade para compilar as 
informações em um só lugar, 
mas hoje existem diversas so-
luções tecnológicas que podem 
ajudar tanto na organização 
quanto na análise do conteúdo 
empresarial. 

Isso porque elas conseguem 
gerar indicadores de produti-
vidade online, possibilitando 
assim a auditoria a distância 
dos processos e facilitando a 
expansão das empresas, além 
de acompanhar inconsistências 
e atuar na resolução delas ra-
pidamente. 

A vantagem de utilizar artifí-
cios como este, além dos quesi-
tos que mencionei antes, como 
organização e aprimoramento 
dos negócios, é a otimização 
do tempo. Isso porque, quando 
se tem uma ferramenta que te 
sinaliza onde está o problema, 
você não precisa ficar minu-
tos, horas ou até mesmo dias 
procurando onde ele está para 

então começar a pensar como 
resolvê-lo. 

De acordo com a 14ª edição 
do Panorama do Treinamento 
no Brasil - elaborado pela 
Associação Brasileira de Trei-
namento e Desenvolvimento 
e pela Integração Escola de 
Negócios em parceria com as 
instituições Carvalho & Mello 
e TED Gestão de Pessoas, a 
mensuração de resultados ser-
ve também para calcular o ROI, 
avaliar o impacto que o negócio 
tem em seu mercado, analisar 
sua aplicabilidade e aprender o 
que é possível fazer para que a 
instituição se desenvolva. 

Tendo isso em vista, podemos 
dizer que essa aferição gera um 
maior conhecimento sobre a 
organização, uma vez que ela 
permite identificar a época em 
que mais se vende o produto ou 
serviço, quais são as estratégias 
mais eficazes para a conquista 
dos consumidores, a efetivida-
de de uma ação específica e a 
contribuição de cada área para 
o objetivo da empresa. 

Assim sendo e com base em 
todos os benefícios apresen-
tados ao longo deste artigo, 
reforço o que comentei logo no 
início: sim, é correto se guiar 
pelos resultados, contanto que 
eles estejam fundamentados 
em uma análise precisa que 
possa ajudar os gestores a 
entenderem melhor o negócio 
e poder elaborar um plano 
de melhoria, explorando os 
pontos fortes e aprimorando 
as fragilidades. 

(*) - É CEO da Vianuvem, primeira 
startup com software BPM que não 

utiliza códigos para a construção de 
processos (www.vianuvem.com.br).

Mais importante que ter resultados 
é conseguir mensurá-los
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Fintechs - 
oportunidade de criar 

uma economia 
mais diversificada

Entre as múltiplas 
consequências da 
pandemia, uma 
passou um pouco 
despercebida: o 
freio no avanço da 
igualdade de gênero

O Fórum Econômico 
Mundial divulgou um 
relatório afirmando 

que a lacuna global de gê-
nero aumentou em uma ge-
ração e que levará cerca de 
276 anos para ser fechada. 
Isso se deve basicamente ao 
fato das mulheres ocuparem 
os setores mais afetados pe-
los fechamentos e medidas 
de restrição que, embora 
existam profissionais mais 
qualificados, há, ainda, um 
desequilíbrio em cargos de 
chefia.

Em termos de gênero, 
o documento mostra um 
crescimento muito lento 
em alguns mercados. Um 
exemplo claro é o da tecno-
logia, no qual as mulheres 
constituem apenas 14% da 
força de trabalho. A tecno-
logia já é uma pedra angular 
em diferentes indústrias e 
setores e pode se tornar 
uma aliada muito valiosa 
no esforço de resolver o 
problema da disparidade de 
gênero. “Se queremos uma 
economia futura dinâmica, 
é vital que as mulheres 
estejam representadas nos 
empregos de amanhã”, disse 
Sadia Saahiri, diretora-geral 
do Fórum Econômico Mun-
dial, quando o relatório foi 
apresentado.

O caminho para a incor-
poração das mulheres no 
setor tem seus desafios. Na 
Argentina, por exemplo, 
uma das poucas indústrias 
que gera empregos genu-
ínos é a da Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
(TIC): de fato, faltam talen-
tos para atender à demanda. 
O problema é que entre os 
perfis profissionais, apenas 
23% são de mulheres, de 
acordo com especialistas 
no programa Equal ICT da 
Huawei. 

No Brasil, somente 26% 
das vagas no setor são 
ocupadas por elas, segun-
do levantamento feito pelo 
InfoJobs. De todas as mu-
lheres que trabalham com 
tecnologia, apenas 2% estão 
em cargos de diretoria - a 
maior parte, 66%, não ultra-
passa o cargo de analista. A 
oportunidade perdida para 
nós pode ser agravada se 
levarmos em conta que, se-
gundo a International Data 
Corporation, que 65% do 
PIB mundial será digitaliza-
do em 2022 e que a indústria 
de TIC crescerá 7,7% em 
dólares na América Latina 

durante 2021 .
Por isso é fundamental 

buscar alternativas, e uma 
luz de esperança surge com 
as Fintechs, empresas do 
setor financeiro que usam 
a tecnologia para inovar. 
Na América Latina, de 
acordo com um estudo da 
Finnovista e do BID, as 
mulheres que lideram ou 
fazem parte da equipe de 
gestão representam 35%. 
Número que ganha relevân-
cia se o compararmos com a 
média global, que indica que 
apenas 7% dos empresários 
financeiros são mulheres. 

Dados da Fintech Deep 
Dive, em parceria com a 
Associação Brasileira de 
Fintechs (ABFintechs), 
corroboram com essa re-
alidade e apontam que 
apenas 7% das fintechs 
brasileiras foram fundadas 
por mulheres, sendo que 
93% dessas novas empresas 
de tecnologia e serviços fi-
nanceiros estão nas regiões 
sul e sudeste do país. 

Isso, sem dúvida, reforça 
que é uma das indústrias 
de tecnologia com maior 
potencial na região para 
promover a igualdade de gê-
nero no âmbito profissional. 
Não apenas para o presente, 
mas para a projeção: as 
empresas fintech se torna-
ram um boom diante das 
restrições de mobilidade e 
estão ansiosas por recrutar 
talentos.

Por sua vez, essas tec-
nologias financeiras geram 
externalidades positivas 
para as mulheres. Segundo 
o Banco Mundial, 51% deles 
têm conta em banco, apenas 
12% economizam e 20% 
têm crédito. Na Argentina, 
o número é mais chocante: 
apenas 5% economizam e 
2,9% acessam microcrédi-
tos. A partir daí, ter ferra-
mentas ágeis e acessíveis de 
independência financeira e 
inclusão passa a ser funda-
mental.

Em um contexto de tantas 
incertezas, em que a pan-
demia atinge as indústrias, 
a tecnologia se apresenta 
como uma das poucas certe-
zas. E pode ser a maneira de 
diminuir alguns dos outros 
danos transcendentais que 
a Covid-19 nos trouxe, como 
o freio no processo rumo 
à igualdade de gênero. As 
fintechs revelam números 
que projetam um futuro en-
corajador, desde que sejam 
levadas ao próximo nível. 
Dessa forma, podem ser 
uma alternativa para uma 
economia mais diversificada 
e inclusiva.

(*) - É licenciada em Administração de 
Empresas pela Universidade de San 
Andrés e mestre em Economia pela 

Eseade.

Sofia Gancedo (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: CHARLES CANDIDO GERLIN, profissão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/04/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Benedito Romeu Gerlin e de Rosineide Furtunato Candido. A 
pretendente: CIBELLY FELIX DE SOUZA, profissão: assistente administrativa, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Diadema - SP, data-nascimento: 11/09/1993, residente e domicilia-
da neste Subdistrito - SP, filha de Jose Carlos de Souza e de Patricia Felix. R$ 14,55

O pretendente: EVANDRO SOUZA SANTOS, profissão: engenheiro de software, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Guarujá - SP, data-nascimento: 09/10/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Marcos de Oliveira Santos e de Evanice Bran-
dão Souza Santos. A pretendente: ADRIANA DE SOUSA SOARES, profissão: autôno-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/09/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Antonio Lopes Soares e de Maria 
Joselite de Sousa Soares. R$ 14,55

O convivente: DIOGO FERREIRA GOUVEIA, profissão: manutencista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Barroquinha - CE, data-nascimento: 31/01/1967, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Geraldo Arcenio Gouveia e de Raimunda 
Ferreira Gouveia. A convivente: ANTONIA ELIZELDA ROCHA DE CARVALHO, profis-
são: ascensorista, estado civil: solteira, naturalidade: Camocim - CE, data-nascimento: 
02/11/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Pedro Barbosa de 
Carvalho e de Maria Elodi Rocha de Carvalho. R$ 14,55

O convivente: BRUNO DE SOUZA FORGGIA, profissão: consultor comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Diadema - SP, data-nascimento: 27/09/1991, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Alecio Forggia Junior e de Patricia Cristina de 
Souza. A convivente: RUANA CAROLINE MARTINS DE SOUZA, profissão: advogada, 
estado civil: solteira, naturalidade: Campo Formoso - BA, data-nascimento: 02/04/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Jussecleriston Azevedo de Souza 
e de Katia Joana Silva Martins. R$ 14,55

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: APARECIDO VIEIRA DE SENA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (03/01/1979), no estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Aparecido Vieira de Sena e de Maria de Lourdes Godoy Sena. A pretendente: SILVIA 
ANDRESSA VALLIM, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (18/04/1978), estado civil solteira, profissão promotora, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wilson Vallim e de Rosalina Vallim.

O pretendente: EDMILSON JOÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Maceió - AL, no dia (04/07/1984), estado civil solteiro, profissão entrevistador, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Djalma João dos Santos e de 
Marilza dos Santos. A pretendente: ANA CARLA COUSSO, de nacionalidade brasileira, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (31/03/1977), estado civil viúva, profissão 
entrevistadora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nicola 
Cousso e de Roseli Barboza Cousso.

O pretendente: DOUGLAS ROCHA DE CASTRO SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (28/01/1985), estado civil solteiro, profis-
são gerente, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Luiz da Silva e de Zeuza Rocha de Castro Silva. A pretendente: ALINE NEGRÃO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 
(23/05/1994), estado civil solteira, profissão recepcionista, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Gonçalves da Silva e de Maria Eliane Negrão.

O pretendente: PAULO HENRIQUE MANGUE LOUREIRO, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (20/07/1977), estado civil solteiro, profissão motorista, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Loureiro e de Neuza 
Mary Mangue. A pretendente: LUANA CRISTINA PRATES, de nacionalidade brasileira, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (27/10/1987), estado civil solteira, profissão auxiliar de 
fotógrafo, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Elaine Cristina Prates.

O pretendente: WILTON SANTOS DE MELO, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Nova Iguaçu - RJ, no dia (07/01/1971), estado civil solteiro, profissão contador, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Cosme de Melo e de Maria 
Helena dos Santos. A pretendente: CINDY ELLEN JOSÉ DE SANTANA NASCIMENTO, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (07/03/1990), estado 
civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de João Bittencourt do Nascimento Sobrinho e de Edileuza José de Santana.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: RENALDO DE JESUS ALMEIDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/07/1973, mestre de obras, natural de Itamaraju - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Rivaldávio José de Almeida e de Rosenita Maria de Jesus; 
A pretendente: MARLUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 25/02/1979, de serviços domésticos, natural de Belo Campo - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Eratóstenes Novais de Oliveira e de Maria 
Francisca Vieira.

O pretendente: DANIEL DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/05/1993, 
vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Raquel de Souza; A pretendente: GEOVANNA PARREIRA PRIMO, brasileira, 
solteira, nascida aos 17/09/2000, do lar, natural de Itapecerica da Serra - SP, res-
idente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Edson Lopes Primo e de Edlaine 
Nonato Parreira Primo.

O pretendente: JOÉLIO DE JESUS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/05/1984, pedreiro, natural de Riachão do Dantas - SE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Valmir dos Santos e de Maria de Lourdes de Jesus; A preten-
dente: FABIANA DOS SANTOS VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 07/07/1984, 
do lar, natural de Cristinápolis - SE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
José Vieira e de Aldemira Ferreira dos Santos.

O pretendente: JAIRO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/03/1985, 
petisqueiro, natural de Poções - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Agibaldo Oliveira Silva e de Joanice Pereira dos Santos Silva; A pretendente: TATIANE 
ELIETE DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 01/03/1989, fisioterapeuta, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel 
Francisco dos Santos e de Eliete Maria da Silva Santos.

O pretendente: HUGO HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES SILVA, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 29/11/1994, mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio José Rodrigues da Silva e de Silvia 
Maria de Oliveira Alves Silva; A pretendente: EVELYN CRISTIELI TEIXEIRA DA 
SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 09/11/1990, operadora mde loja, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Claudomir 
da Silva e de Elaine Rabelo Teixeira.

O pretendente: LUCINêUDO COELHO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/10/1987, ajudante de pedreiro, natural de Ipaumirim - CE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Lucio Sobreira de Sousa e de Evilene Ferreira Coelho 
Sousa; A pretendente: WILLIANE FERREIRA MASCARENHAS, brasileira, divor-
ciada, nascida aos 25/03/1990, do lar, natural de Senhor do Bonfim - BA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Geraldo Candido Ferreira e de Janice 
Ferreira Mascarenhas.

O pretendente: ADÃO SOARES, brasileiro, divorciado, nascido aos 08/10/1955, garçom, 
natural de Marau - RS, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antônio Soares 
da Silva e de Carolina Lombardi; A pretendente: CLARINDA MARIA DAMASCENO, 
brasileira, divorciada, nascida aos 20/06/1967, de serviços domésticos, natural de Pedra 
do Anta - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João José Damasceno 
e de Luzia de Paula da Silveira.

O pretendente: TIAGO SILVA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 19/09/1990, 
ajudante geral, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Menaide Silva dos Santos; A pretendente: FERNANDA FERREIRA DA LUZ 
RODRIGUES, brasileira, solteira, nascida aos 27/09/1985, do lar, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Paulo Sergio Rodrigues e de 
Severina Maria Ferreira da Luz.

O pretendente: WILLIANS ALMEIDA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/03/1994, garçom, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Raimundo Nelson da Silva e de Valdeni Almeida da Silva; A pretendente: 
THAYNá PEREIRA DA SILVA VITOR, brasileira, solteira, nascida aos 24/09/1995, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jair 
Pereira Vitor e de Elizangela Pereira da Silva.

O pretendente: LUCAS PEDREIRA BARBOSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/11/1998, padeiro, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Aloisio da Silva Barbosa e de Jaciene Pedreira de Souza; A preten-
dente: VITORIA DOS SANTOS SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 19/05/2001, 
auxiliar de classe, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Otacilio Domingos de Souza e de Dileia Maria dos Santos.

O pretendente: ANDERSON LUIZ CAIRES PEREIRA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 17/07/1975, engenheiro de telecomunicações, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Jaime Deoclides Pereira e de Maria das Dores 
Caires Pereira; A pretendente: AMANDA CAROLLINA DOS SANTOS, brasileira, soltei-
ra, nascida aos 12/10/1988, analista de vendas, natural de Arcoverde - PE, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Manoel dos Santos e de Maria de Lourdes 
dos Santos Farias.

O pretendente: IGOR EVANDRO SANTOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/07/1993, contador, natural de Alfenas - MG, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de José Dirce da Silva e de Joana Perpétua Santos da Silva; A pretendente: 
BEATRIZ OLIVEIRA BISPO, brasileira, solteira, nascida aos 01/08/1994, analista de 
sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Josenildo Barros Bispo e de Claudia Oliveira Bispo.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: NATAN LIMA DA SILVA, profissão: ajudante, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/05/2002, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Antonio Carnauba da Silva e de Maria da 
Conceição de Lima. A pretendente: ERIVÂNIA DOS SANTOS PEREIRA, profissão: caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Canto do Buriti, PI, data-nascimento: 20/10/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arivan Piauilino Pereira e 
de Eva Maria Alves dos Santos.

O pretendente: DANIEL TADEU DE PAULA LIMA, profissão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 14/03/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Vicente Lima e de Marlene 
Aparecida de Paula. A pretendente: NATANA SILVA NEGREIROS ALVES, profissão: 
engenheira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nasci-
mento: 20/01/1990, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Elze Negreiros 
Alves e de Marlete da Silva Negreiros Alves.

O pretendente: JANDRESON SILVINO DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 
08/04/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Silvino da 
Silva e de Rubenita dos Santos. A pretendente: RAQUEL FERREIRA DE LIMA, profissão: 
babá, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/11/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Ferreira de Lima 
e de Maria Teresa de Lima.

O pretendente: LEANDRO BATISTA DA SILVA, profissão: operador de produção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: em Ilhéus, BA, data-nascimento: 05/06/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Amaral da Silva e de Cilene 
Batista. A pretendente: GABRIELLE KARINA SOUZA SILVA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Lavras, MG, data-nascimento: 02/08/1991, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alessandro Edson da Silva e 
de Rosângela Aparecida de Souza.

O pretendente: EDSON RODRIGUES DE ALMONDES JUNIOR, profissão: vidraceiro, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 02/03/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Rodrigues de Almon-
des e de Diolina de Mendonça Rodrigues. A pretendente: SIMONE MARTINS, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Campinas, SP, data-nascimento: 01/10/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Devair de Fátima Martins 
e de Maria Lúcia Cervantes Martins.

O pretendente: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA, profissão: marmorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Castelo do Piauí, PI, data-nascimento: 15/09/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Paulo da Silva e de 
Maria Pereira dos Santos. A pretendente: MARLUCE DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Palmares, PE, data-nascimento: 11/03/1964, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amaro Vicente da Silva e de Severina 
Francisca da Silva.

O pretendente: VINICIUS DOURADO DE Sá GOMES, profissão: analista financeiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-
nascimento: 03/06/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Paulo Roberto Gomes e de Valdenice Dourado de Sá. A pretendente: CAMILLA VIEIRA 
GOIS, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 22/06/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Wellington França Gois e de Ivonete Vieira de Melo.

O pretendente: MARCOS RODRIGUES DA SILVA, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Campo Maior, PI, data-nascimento: 26/05/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Selestino da Silva e de Antonia 
Rodrigues de Sousa. A pretendente: LAÍS VANESSA SILVA DE SOUZA, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em São Luis, MA, data-nascimento: 
20/02/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos 
Leitão de Souza e de Maria de Nazaré Silva.

O pretendente: JOSÉ BISPO DOS SANTOS, profissão: engenheiro eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Coaraci, BA, data-nascimento: 12/01/1963, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Bispo dos Santos e de Anisia 
Saturnina da Conceição. A pretendente: EDNA MARQUES DE OLIVEIRA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Itapitanga, BA, data-nascimento: 21/03/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Justo Marques de Oliveira 
e de Valdenice Rosa de Oliveira.

O pretendente: NELSON APARECIDO RODRIGUES, profissão: varredor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 17/12/1958, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ramon Rodrigues e de Rosa Ledra Rodrigues. 
A pretendente: MARIA JOSÉ ALIBERTI PEREIRA, profissão: do lar, estado civil: viúva, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/06/1953, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Giovanni Aliberti e de Michelina Donnarumma.

O pretendente: ERICK DA SILVA SOUSA, profissão: servidor público federal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 17/02/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Ferreira Sousa e de Jorgiana 
Paiva da Silva. A pretendente: ANA PAULA SOUZA DE PINA, profissão: administradora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Rio de Contas, BA, data-nascimento: 11/05/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmário Antonio de Pina 
e de Elizete Olinda de Souza Pina.

O pretendente: WELLINGTON TAVEIRA DA SILVA, profissão: auxiliar de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/05/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Ronaldo Taveira da Silva 
e de Damiana Taveira da Silva. A pretendente: ELIENE SOUZA DE PINA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmario Antonio de Pina 
e de Elizete Olinda de Souza Pina.

O pretendente: VINÍCIUS CASAGRANDE TONON PORTIERI, profissão: designer gráfico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 10/07/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Portieri e de Pa-
tricia Carla Pereira Portieri. A pretendente: BRENDA MOREIRA RAMALHO, profissão: 
designer de moda, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
01/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Natanaél Alves 
Ramalho e de Rosineide Moreira Ferreira.

O pretendente: JOSÉ LÚCIO DA SILVA, profissão: mecânico lubrificador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Sebastião, AL, data-nascimento: 15/06/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cícero Lúcio da Silva e de Maria Luzenir 
da Silva. A pretendente: JANECLÉIA DOS SANTOS COSTA, profissão: atendente de 
loja, estado civil: solteira, naturalidade: em Junqueiro, AL, data-nascimento: 12/02/1985, 
residente e domiciliada no Jardim Adelfiore, São Paulo, SP, filha de Edvaldo Leonidio 
Costa e de Maria Cristina dos Santos.

O pretendente: LUAN TERTO DA SILVA, profissão: assistente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 13/12/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourinaldo Vicente da Silva 
e de Maria de Fatima Terto. A pretendente: LIDINEZ ROSA DE JESUS DE ALMEIDA, 
profissão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 08/11/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adelvino Pereira de Almeida e de Ednalva Rosa 
de Jesus Almeida.

O pretendente: JUNIO CRUZ DA SILVA, profissão: educador físico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/01/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisca Adelaide da Silva. A pretendente: LU-
CIANA BARBOSA GARCIA, profissão: técnica de polisonografia, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 15/11/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Novo Garcia e de Lecy Barbosa Lima Garcia.

O pretendente: ORLANDO REGO DA CUNHA, profissão: mestre de obras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Anagé, BA, data-nascimento: 06/08/1963, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Acedino Rego da Cunha e de Delcia 
Rosa da Cunha. A pretendente: LUANA SANTANA ALVES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 17/04/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anesio Alves e de Maria 
do Carmo Santana.
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
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