
www.netjen.com.br

Ano XIX – Nº 4.382

Sexta-feira, 
11 de junho de 2021

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Crise no 
Exército

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

A Comscore acaba de divulgar uma análise sobre o uso das redes 
sociais no Brasil durante 2020. A empresa traz dados relevantes sobre 
o consumo de conteúdo nos aplicativos, que servem de referência 
para guiar as estratégias digitais das marcas nos próximos meses.  As 
informações foram apuradas com base em pesquisas proprietárias e 
métricas de ferramentas confiáveis, que indicam que o país teve um 
aumento representativo no uso das plataformas no último ano.  

Brasil é o segundo país do mundo que passa mais 
tempo nas redes sociais

O número de pequenos negócios no Brasil está crescendo cada 
vez mais. Segundo uma pesquisa GEM/Sebrae, o país tem cerca de 
20 milhões de empreendimentos. Desse total, quase 70% são repre-
sentados por micro e pequenas empresas. Mas, apesar do grande 
número de empreendedores, nem todos sabem o que fazer para 
crescer de forma sustentável e alcançar o sucesso com maturidade. 
Antes mesmo da crise provocada pela pandemia, dados do IBGE 
revelaram que mais de 70% das empresas fundadas no país fecham 
as portas em menos de dez anos de atividade.  

Sete passos para fazer sua empresa crescer de 
maneira sustentável

Quinze meses depois dos primeiros alertas graves sobre a pandemia, o 
Brasil sente uma agitação em relação ao aumento no uso de novas tecno-
logias nos negócios, nos estudos, no lazer e até mesmo na área da saúde. 
Hoje em dia o mundo já se adaptou ao novo normal, mesmo contra sua 
vontade. E a transformação digital, que antes só avançava visivelmente 
em países como Estados Unidos, Singapura, Noruega, Suécia, Suíça e 
Dinamarca, agora é encarada como questão decisiva no Brasil.  

Transformação digital agita empresas brasileiras

Foto de Mikhail Nilov no Pexels

Negócios em Pauta

SP a NY em menos de 6 horas
A companhia aérea norte-americana United anunciou nesta quinta-

-feira (10) a compra de aviões que prometem reduzir praticamente pela 
metade o tempo das viagens. Os novos modelos “Overture” são supersô-
nicos – ou seja, voam acima da velocidade do som. O plano da empresa 
é começar a transportar passageiros nos novos modelos até 2029. Com 
esse avião, seria possível tomar café da manhã em São Paulo em menos 
de seis horas, almoçar em Nova York. Hoje, a mesma viagem leva quase 
dez horas. Atualmente, os aviões que cruzam os céus têm velocidade 
máxima próxima de 950 km/hora. Os novos aviões supersônicos podem 
voar até a 1,7 Mach, que corresponde a cerca de 2.000 km/hora. Segundo 
a United, com o dobro da velocidade, o novo modelo permitirá voar para 
cerca de 500 destinos em quase metade do tempo registrado com a atual 
frota. Não há detalhes sobre quais destinos receberão o novo modelo. 
Fonte: CNN.     Leia a coluna completa na página 3

Foto: United/reprodução

News@TI

Latin America Energy Week

@Um dos maiores – e cada vez mais urgentes – desafios do milênio 
para empresas de diferentes setores está em manter seu cres-

cimento econômico, suprir sua necessidade energética e, ao mesmo 
tempo, combater as mudanças climáticas que ameaçam o planeta. Com 
a missão de discutir essas e outras questões definidoras do futuro do 
setor de energia, a Siemens Energy organiza a “Energy Week Latin 
America”, conferência digital que ocorre entre 22 e 24 de junho. Com 
o mote “Moldando o Futuro da Energia”, o evento tem como missão 
conectar empresas de energia, lideranças do mercado, representantes 
governamentais e associações civis para que essas importantes for-
ças possam, juntas, endereçar desafios e oportunidades regionais na 
jornada rumo à transformação energética e à descarbonização (www.
siemens-energy.com).    Leia a coluna completa na página 2

Reprodução/Siemens Energy

Chegou o momento para o 
replanejamento financeiro da sua 
empresa 

O segundo semestre do ano se aproxima – 
esse é o momento de seguir ou redefinir 

a rota. Por isso, é fundamental saber se a sua 
empresa está conseguindo cumprir as metas 
estipuladas. Independente da área de atuação, 
a definição de um planejamento financeiro es-
tratégico semestral, anual ou em longo prazo 
é determinante para a sustentabilidade de 
qualquer negócio. 

Cabe aqui aquela frase de Lewis Carroll, em 
Alice no País das Maravilhas: “para quem não 
sabe onde vai, qualquer caminho serve”. O fato é 
que em um ano de incerteza econômica, repleto 
de desafios para a maioria das organizações, 
o planejamento torna-se ainda mais decisivo 
para a saúde financeira e equilíbrio de custos, 
despesas e investimentos. 

E agora, na metade do ano, é o momento certo 
para validar as estratégias, o que está indo bem 
e o que não está, o que pode ser reajustado para 
atingir melhores resultados. Se houver neces-
sidade, ainda há tempo de um replanejamento. 
Para ajustar esse planejamento, duas questões 
podem ser feitas. A primeira delas é: você está 
satisfeito com os resultados da empresa neste 
primeiro semestre? 

E a segunda é se você sente que está no cami-
nho certo, porque a direção é mais importante 
do que a velocidade. Se a resposta for não para 
qualquer uma delas, então, esse é o momento 
exato para rever o seu primeiro semestre, pois 
ainda há tempo de fazer as correções necessá-
rias. Mas afinal, no momento do planejamento 
financeiro, onde você deve focar a sua atenção? 

A resposta está na lucratividade. Você cresceu 
em lucro ou apenas em faturamento? Muitas 
vezes, a receita cresce e os sócios têm a sensação 
de que o negócio está indo bem. Contudo, se a 
empresa não está crescendo no lucro final, signi-
fica que a demanda está maior, seja na produção 
ou prestação de serviços, porém o aumento não 
está refletido no resultado financeiro. 

Se esse é o seu caso, algum gargalo existe e ele 
só poderá ser identificado e corrigido por meio 

Chegou o momento para o replanejamento 
financeiro da sua empresa
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da análise dos números, que precisa ser asser-
tiva. Então, fique atento aos custos e despesas, 
ou seja, quanto custa gerar o faturamento? Pode 
ser uma pergunta que não soa legal, mas ela faz 
sentido no fim das contas, uma vez que você 
desembolsa custos e despesas para gerar um 
determinado faturamento. Então, saiba como 
está o controle desses dois itens e entenda a 
gestão deles.

Sintetizando, as três dicas para quem almeja 
um planejamento assertivo para o 2° semestre 
são: organização operacional, gerencial e for-
mação do preço. A organização operacional, por 
exemplo, são as contas a pagar e receber, gestão 
de inadimplência, gestão de fluxo de caixa. 
Aqui, é importante deixar clara a necessidade 
de capital de giro. 

Uma outra questão óbvia, mas que nem sem-
pre é seguida pelos sócios, é fazer a separação 
das finanças pessoais e do negócio. A gestão 
gerencial é o segundo ponto que precisa estar 
claro. Pare, pelo menos uma vez ao mês, e 
olhe o resultado econômico e financeiro do seu 
negócio. O resultado econômico é feito pelo o 
que chamamos de regime de competência. O 
que a empresa gastou no mês versus o que ela 
faturou no mesmo período. 

Aqui, os sócios conseguem analisar a viabi-
lidade econômica do negócio – por exemplo, o 

faturamento é maior do que os custos e despesas 
necessários para a produção do produto ou 
serviço? A outra análise é financeira, ou seja, 
o que entrou e saiu do caixa dentro do período 
avaliado. A partir dessa análise econômica, a 
empresa pode apontar lucro, mas ter problemas 
de caixa, por exemplo. 

Uma empresa não “quebra” pela falta de lucro, 
e sim por falta de caixa. Por isso, entender essa 
diferença é muito importante. Por fim, a terceira 
organização para um planejamento assertivo é a 
formação do preço. Como você chega ao preço 
final repassado ao cliente? Seja de produto ou 
serviço, tenha clareza de como está a margem 
de lucro – é essencial ter uma gestão adequada 
em cima dessa margem. 

Se a sua empresa está tendo prejuízo, é ne-
cessário corrigir o percurso, pode ser que o seu 
custo e despesa estejam altos demais para gerar 
um faturamento positivo. Essa é também uma 
oportunidade para rever a formação do preço. 

Feito isso, ainda há mais seis meses pela 
frente para você reerguer o financeiro, trazendo 
sustentabilidade para a sua atividade.

 
(Fonte: Beatriz Machnick é sócia-fundadora da 

BM Consultoria em Precificação e Finanças, 
é contadora, especialista em Controladoria 

e Finanças, mestre em Governança e 
Sustentabilidade).

Safra recorde
A produção brasileira de grãos, ce-

reais e leguminosas deve render uma 
safra recorde de 262,8 milhões de to-
neladas em 2021. O volume representa 
aumento de 3,4% em relação à safra 
do ano passado, que alcançou 254,1 
milhões de toneladas. É o que revela 
a estimativa de maio do Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola, di-
vulgado ontem (10) pelo IBGE. A área 
total a ser colhida teve alta de 3,9% em 
relação ao ano passado e chegou a 68 
milhões de hectares.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/checklist-bancario-cinco-recomendacoes-para-reduzir-o-risco-de-credito/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-11-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-11-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/crise-no-exercito/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/transformacao-digital-agita-empresas-brasileiras/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/7-passos-para-fazer-sua-empresa-crescer-de-maneira-sustentavel/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/brasil-e-o-segundo-pais-do-mundo-que-passa-mais-tempo-nas-redes-sociais/


www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Joel Jorge de Melo, 468, cj. 71 

– Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP.: 04128-080 – Telefone: (11) 3106-4171 – 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) – Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

News@TI
Entre as 100 startups mais promissoras 
eleitas pelo to Watch 2021

@Em sua quarta edição, o 100 Startups to Watch 2021, projeto das 
consultorias Elogroup e Innovc em parceria com as revistas Pe-

quenas Empresas & Grandes Negócios e Época Negócios, elegeu pela 
primeira vez a fintech Linker, banco digital e plataforma de soluções 
financeiras 100% feita para os pequenos e médios empreendedores, 
como uma das empresas mais inovadoras com potencial para se tornar 
líder no segmento de finanças. Para elencar os participantes, o 100 
Startups to Watch faz uma completa análise de dados, cujo objetivo 
é entender quem são as startups com maior potencial de inovação e 
crescimento no ano atual. Ao todo, dez setores são analisados, entre 
eles: agronegócio, educação, finanças, impacto, marketing e vendas, 
transporte e logística, recursos humanos e serviços.

ML Solutions fornece serviço de desinfecção
contra Covid-19

@Priorizando por qualidade e segurança, a ML Solutions teve 
de se adaptar ao “novo normal”, seguindo todas as normas da 

Organização Mundial de Saúde e agora ampliando seu leque de ser-
viços com a desinfecção de ambientes. Trata-se de um sistema de 
nebulização em que são utilizados produtos certificados pela Anvisa 
e que eliminam vírus, bactérias e fungos sem deixar resíduos. Essa 
desinfecção é realizada no fim de todos os serviços executados pela 
empresa na área de limpeza e manutenção de superfícies, porém, 
pode ser contratada à parte (https://www.mlsolutions.com.br/). 

UPS Compact XPro Senoidal

@A TS Shara inova seu portfólio de nobreaks de baixa potência com 
o lançamento do UPS Compact XPro Senoidal. Com estabilizador 

e filtro de linha integrados, fornece sempre uma energia estabilizada, 
filtrada e ininterrupta ideal para equipamentos de informática, áudio 
e vídeo. Disponível na potência de 800VA, o modelo foi desenvol-
vido para equalizar as ondas em seu formato mais puro, apresenta 
onda do tipo Senoidal, que é a mais indicado para trabalhar nesses 
ambientes integrados e ferramentas de alto desempenho (https://
tsshara.com.br/)

Coluna do Heródoto

Todos esperam que o 
comando do exército 
puna exemplarmente 
os militares que 
participem de atos 
políticos. 

Especialmente as ma-
nifestações através 
da imprensa, quando 

são feitas críticas e reparos 
ao governo. Os políticos me-
lhor preparados advogam 
que militares não devem se 
envolver em manifestações 
políticas, mas apenas cum-
prir o que está na constitui-
ção nacional, ou seja a ma-
nutenção da lei e da ordem 
e a defesa do país caso este 
seja atacado por alguma 
potência estrangeira. 

Esses limites são divulga-
dos em todo o mundo, mas 
em alguns países se mistura 
carreira militar com carreira 
política. Especialmente na 
América Latina onde eles 
ou se apoderam do poder 
ou fazem composição com 
as elites dominantes e mo-
nopolizam os postos mais 
importantes e remunerados 
do Estado.

Não se exclui a chegada de 
militares ao supremo pos-
to da nação democrática. 
Desde que eles se afastem 
do exército, filiem-se a um 
partido político e disputem 
a presidência com outros 
candidatos. O exemplo 
mais claro é da república 
democrática americana. 
Pelo menos 31 dos 46 presi-
dentes dos Estados Unidos 
passaram parte de sua vida 
em instituições militares. 

Porém apenas cinco foram 
militares de carreira. Em 
nenhum momento o país foi 
ameaçado pela implantação 
de uma ditadura com o apoio 

das forças armadas. Não é 
o caso da América Latina, 
dizem os críticos mais pu-
ristas. 

Política é para civis e não 
para militares, estes devem 
estar a serviço da nação ao 
longo de toda a sua vida, 
mesmo depois que passa-
rem para reserva, uma vez 
que podem ser convocados 
caso seja necessário.

O motor das desavenças 
políticas está na imprensa. O 
governo impõe uma cláusula 
no regulamento do exército, 
que membros das forças 
armadas não podem se 
manifestar através da mídia. 

No entanto, os jornais 
abrem espaço para artigos 
que criticam o governo e os 
jornalistas buscam fontes 
de notícias nos quartéis. O 
resultado é a punição de 
uma alta patente do exérci-
to. O tenente-coronel Sena 
Madureira, é punido por 
manifestações na impren-
sa e transferido do Rio de 
Janeiro. 

Inicia-se um confronto 
entre oficiais, alguns favorá-
veis à república, e o governo 
do Império do Brasil. Os 
republicanos não perdem 
tempo e aliciam os descon-
tentes na capital do pais. 

Há um descontentamento 
com os rumos do império 
e há os que defendem que 
uma modernização do Bra-
sil só será possível com a 
derrubada da monarquia 
e a implantação da repú-
blica. Isto ocorre em 1889 
sob o comando do general 
monarquista, e amigo de 
Dom Pedro II, Deodoro da 
Fonseca.

(*) - Comentarista da Record News, 
Portal R7 ??e Nova Brasil FM.

Heródoto Barbeiro (*)
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Análise mostra aumento de 21% 
em investimentos no Android após 

mudança do IDFA no sistema da Apple
A análise, baseada em dados de anúncios de empresas como AdColony, Fyber, Liftoff, Singular e Vungle, 
mostram as primeiras impressões no impacto do iOS 14.5

A Liftoff, plataforma global de 
otimização de marketing de 
aplicativos mobile, e seus colegas 

membros da Post-IDFA Alliance divul-
garam as descobertas iniciais sobre 
a atualização do sistema operacional 
iOS 14.5, revelando várias tendências 
surpreendentes e positivas para a in-
dústria do marketing mobile. Os dados 
mostram uma alta taxa de aceitação 
do opt-in por parte dos consumidores 
e uma grande mudança nos investi-
mentos com publicidade a favor do 
Android, além de outras descobertas 
importantes.

Os resultados são os primeiros de 
uma série de análises da aliança - uma 
coalizão de líderes de marketing que 
inclui AdColony, Fyber, Chartboost, 
InMobi, Vungle e Singular - detalhan-
do o impacto do iOS 14.5 na indústria 
de publicidade. O relatório examina a 
adoção, taxas de aceitação de opt-in, 
custos de publicidade e investimentos 
em várias plataformas. Com base nos 
dados dos primeiros 14 dias após a 
atualização do iOS, a análise encontrou 
o seguinte:

Gastos com anúncios aumentam 
e profissionais passam a investir 
mais no Android.

Enquanto a indústria se adapta aos 
impactos do lançamento do iOS 14.5, 
os profissionais de marketing enfren-
tam incertezas, porém os investimen-
tos em anúncios está aumentando 
ao invés de diminuir, principalmente 
quando falamos sobre o sistema da 
Google. Todos os membros da aliança 
registraram um grande crescimento 
em investimento no Android, após a 
atualização e grande mudança feita 
pelo iOS 14.5, variando entre 8,29% 
(Liftoff) e chegando a um crescimento 
de até 21% (Vungle).

Enquanto muitos profissionais de 
marketing diminuíram os gastos com 
iOS, após a atualização para a versão 
14.5, a mudança parece ser relativa-
mente pequena, variando de apenas 
2,51% (AdColony) a 3,59% (Singular). 
A Vungle, por sua vez, relatou um acrés-
cimo modesto nos investimentos com 
anúncios do iOS de 3,32%.

compartilhar o ID do dispositivo quando 
solicitado. A gama de taxas de aceitação 
relatada é vasta, com a Singular relatando 
apenas 16,8% dos usuários com permis-
são para que os aplicativos rastreiem os 
dados por completo. Além disso, 18,9% 
de seus usuários restringiram totalmente 
a opção “Permitir que aplicativos solici-
tem o rastreamento”, enquanto 64,28% 
negaram compartilhar a ID do dispositivo.

Embora dados adicionais sejam ne-
cessários para determinar se as taxas 
de aceitação estão mais alinhadas com 
os resultados de 36,5% da AdColony 
ou de 16,8% da Singular, nenhum dos 
números representa o pior cenário para 
uma indústria que está se preparando 
para turbulências.

Android registra um crescimento de 
até 32% em investimento de anúncios 
mobile. Consequência direta da atuali-
zação do iOS 14 e a mudança do IDFA 
do sistema da Apple.

Queda de CPMs no iOS - pelo menos 
por enquanto

Os custos de impressão no iOS 14.5 
caíram, com o custo por mil impres-
sões (CPMs) mostrando um declínio, 
variando de 2,4% (Liftoff) a 8,73% 
(AdColony). Os líderes do setor espe-
ravam um declínio inicial, e também 
esperam que seja temporário. Os 
parceiros da Alliance preveem que os 
CPMs aumentarão constantemente 
com o tempo, conforme mais usuários 
adotem o iOS 14.5 e os profissionais de 
marketing se sintam mais confiantes 
com o desempenho dos anúncios.

O novo cenário está levando os pro-
fissionais de marketing a fazer experi-
ências com os investimentos e os dados 
comprovam isso. Ao observar essas 
mudanças do iOS para o Android em 
conjunto, o resultado líquido pode ser 
um crescimento no investimento geral 
com anúncios em todo o setor.

As taxas de adoção ao iOS 14.5 são 
surpreendentemente baixas

Nas duas semanas após seu lançamen-
to, as taxas de adoção do iOS 14.5 varia-
ram de 11,5% a 14,92%. Ainda é cedo, 
mas esta é uma baixa taxa de adoção até 
agora, em relação às atualizações anterio-
res do iOS - conforme o mercado cresce, 
a indústria terá uma maior percepção do 
verdadeiro impacto da atualização. 

Taxas de aceitação de opt-in mar-
cam 36,5% no iOS

Os novos recursos de privacidade do 
iOS 14.5 geraram muitas discussões na 
indústria de marketing mobile, com 
incerteza quanto ao impacto sobre 
os investimentos com publicidade e 
eficácia das campanhas. Um dos dados 
mais importantes para os profissionais 
e o indicador mais claro de perturbação 
do mercado, é a porcentagem de usu-
ários que optam por compartilhar seu 
ID de dispositivo por meio do prompt 
App Tracking Transparency (ATT). 
Dependendo da fonte de dados, essas 
taxas de aceitação podem ser sinais 
altamente encorajadores para o setor.

De acordo com a AdColony, nas duas 
semanas após o lançamento do iOS 
14.5, 36,5% dos usuários optaram por 

Imagem de Pete Linforth por Pixabay

Depois de um ano e meio em trabalho 
remoto, o segundo semestre de 2021 reserva 
uma mudança na rotina de muita gente: a 
volta para o escritório. Além do translado 
diário da casa para o trabalho, existe um outro 
aspecto que preocupa muitos trabalhadores, 
é preciso voltar a conviver pessoalmente com 
os colegas – e superiores. Nessa retomada, 
a habilidade profissional que mais ganha 
destaque é a inteligência emocional.

“Inteligência emocional é um processo 
que desenvolvemos em nossa vida para 
aprendermos a lidar com as emoções 
próprias e, dessa forma, lidar com os 
sentimentos das outras pessoas para 
desenvolver um melhor relacionamento”, 
explica Paulo Paiva, empresário e diretor 
executivo da Contexto Gestão Empresa-
rial, empresa especialista em comporta-
mento humano e organizacional. “O tempo 
no qual as habilidades técnicas contavam 
mais do que a capacidade de se relacionar 
com as pessoas no trabalho já foi”.

Quem precisou passar pela experiência 
de voltar ao escritório recentemente foi 
o publicitário Leonardo Antunes. Depois 
de seis meses afastado do trabalho, por 
conta da fase emergencial do Plano São 
Paulo, o publicitário voltou, em maio, para 
agência onde trabalha, em Sorocaba.  “A 
pressão no presencial é bem maior”, revela 
Leonardo. “Em casa, a gente tem mais 
espaço para espairecer, para gesticular. 
Isso alivia a tensão do trabalho.”

Leonardo não está sozinho nessa volta à 
rotina. Segundo um levantamento realizado 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), desde o fim do ano passado, 
cada vez menos pessoas continuam em home 
office. O estudo apontou que o número de 
funcionários em trabalho remoto, em novem-
bro de 2020, era de 7,3 milhões no Brasil, uma 
redução de aproximadamente 260 mil em 
relação ao mês de outubro (7,596 milhões).

Já o levantamento desenvolvido pela 
consultoria global KMPG mostrou que 
46% das empresas brasileiras pretendem 
retornar efetivamente este ano. Ou seja, 
está chegando a hora de passar as camisas 
e calçar os sapatos.

Liderança precisa ficar atenta
Se a inteligência emocional pode fazer 

a diferença para os cargos operacionais, 
os profissionais em posições de gerência 
precisam estar ainda mais atentos à habi-
lidade nesse cenário. Além de auxiliar no 
controle das próprias emoções, o conceito 
engloba importante questões, como a 
empatia, uma competência fundamental 
para os líderes modernos.

“Um dos pilares da inteligência emocional 
é o autocontrole, a empatia e o talento para 
trabalhar em grupo. Habilidades que são 
cada vez mais necessárias no ambiente de 
trabalho”, esclarece Paulo Paiva. “Um gestor 
com inteligência emocional consegue lidar 
com as pressões e desafios do dia a dia, o 

que garante o direcionamento das suas 
equipes com mais assertividade.”

Competência para aprender em casa
Quem está inquieto com a possível 

volta à rotina tradicional, uma das pos-
sibilidades é já começar a trabalhar o 
desenvolvimento da mente. Assim, é 
possível compreender e desenvolver as 
habilidades necessárias antes mesmo de 
pisar no escritório.

“Todo e qualquer processo emocional 
pode ser melhor entendido e desenvol-
vido”, esclarece Paulo. “A inteligência 
emocional pode ser aprimorada diaria-
mente. Observe e analise seu próprio 
comportamento, controle suas emoções, 
aprenda a trabalhar as emoções negativas 
e tente aumentar a sua autoconfiança.”

Uma saída é contar com o auxílio de 
quem entende do assunto para servir 
como orientador nesse desenvolvimento. 
Percebendo essa necessidade, o consultor 
Paulo Paiva oferece o curso online “DNA 
da Inteligência Emocional”, que está na 
versão 2.0 e pretende auxiliar na busca 
pela qualidade de vida. O consultor tam-
bém indica suas publicações favoritas, 
como o livro “O Poder do Hábito”, de 
Charles Duhigg, Editora Objetiva, 2012; 
e o “Inteligência Emocional”, de Daniel 
Goleman, Editora Objetiva, 1995. O novo 
normal está chegando e controlar as emo-
ções vai fazer toda a diferença.

Gestão emocional é a habilidade corporativa 
do cenário atual
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acaba de iniciar o programa Jovem Aprendiz 2021, com a abertura de 75 
vagas para atuar em suas unidades localizadas nas regiões de São Paulo e 
Cotia. Os processos seletivos são voltados para profissionais com idades 
entre 14 e 24 anos, que estejam cursando ou tendo recém-concluído 
o ensino médio. O interessado também necessitará ter disponibilidade 
para atuar em período integral (manhã ou tarde) e ter conhecimento 
básico em Pacote Office. Os interessados devem fazer cadastro em: 
(https://bit.ly/3v9O7el). 

E - Escolha da Autoescola 
A escolha correta da autoescola para tirar a habilitação é importante 
para que o processo seja concluído com sucesso e dentro das normas 
que regularizam esse segmento; as portarias 101/2016 do Detran.SP e 
Resolução Federal 789 de 2020. Para auxiliar o aluno nesta decisão, o 
Departamento Estadual de Trânsito disponibiliza no portal (www.de-
tran.sp.gov.br) todas as informações necessárias  como lista completa 
das cadastradas, endereços e tipo de cursos que oferece. Em primeiro 
lugar é importante acessar o link (https://bit.ly/3fLhdvo) e conferir se 
o nome da escola onde fará o curso consta na lista das 3.200 empresas 
credenciadas pelo Detran. SP no estado, o que é obrigatório para que 
ela exerça a função.

F - Engenharia e Projetos
A Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Ma ckenzie 
promove o webinar ‘Tópicos de Engenharia e Projetos’, na terça-
feira (15), às 18h00. Engenheiros de projeto e construção civil, 
arquitetos, construtores e estudantes das áreas afins são o pú-
blico-alvo, que abordará assuntos como projeto de estruturas de 
concreto em situação de incêndio, orçamento e controle de custos, 
gestão de riscos, recursos e suprimentos, vantagens dos sistemas 
construtivos industrializados. Os tópicos debatidos no encontro são 
tratados nos cursos de especialização da UPM, Construções Civis 
- Excelência Construtiva e Anomalias e Projeto de Estruturas de 
Concreto para Edifícios. Inscrições e outras informações no site: 
(https://bit.ly/3yg3XG8). 

G - Festival de Cinema
No mês em que se comemora do Dia Mundial do Meio Ambinete, o 
“Amazônia 4.0” é destaque em mais um festival. O documentário foi 
premiado no último domingo (6) no New York International Film 
Awards, na categoria Best Documentary Short (Melhor Curta Docu-
mentário), do mês de maio. Produzido pela Plataforma Grape ESG, 

A - Reduzindo Fraudes
Além de ter senhas seguras, ficar atento a e-mails e mensagens mali-
ciosas, o que mais o usuário pode fazer para se proteger? Saber quais 
empresas consultaram o seu CPF/CNPJ recentemente pode ajudar a 
evitar golpes. Na Serasa, os consumidores e as empresas podem solicitar 
gratuitamente uma lista de quem consultou o seu CPF ou CNPJ nos 
últimos 24 meses. O pedido pode ser feito pelo site (www.serasa.com.
br). O relatório fica pronto em até 24 horas e permanece disponível 
para consulta com informações como o nome da empresa que realizou 
a busca, parte do CNPJ dela e quando a consulta foi feita. São informa-
ções valiosas, que podem ajudar os consumidores a saberem se alguma 
empresa com a qual não teve relação consultou seu CPF, o que pode 
ser um indício de fraude.  

B - Sucesso do Cliente
A CustomerX, startup que desenvolve software para gestão de Customer 
Success (CS), que entrega soluções para que empresas Software as a 
Service (SaaS) aumentem suas receitas por meio do gerenciamento da 
relação com o cliente, promove a primeira edição do Journey2Sucess. 
O evento gratuito, online e voltado para profissionais de CS (Customer 
Success), CX (Customer Experience), C-Levels de startups, entusiastas 
dos temas e do mundo da tecnologia/startups/mercado SaaS, especial-
mente B2B, acontece nos próximos dias 16 e 17, das 19h às 21h. Com 
o propósito de celebrar a evolução da CustomerX e o novo momento da 
marca, o evento reúne cases de empresas e conteúdos sobre sucesso 
do cliente de forma clara. Inscrições: (https://conteudo.customerx.cx/
jpurney2success). 

C - Expansão no Japão
Four Seasons Hotels and Resorts, empresa líder internacional em 
hospitalidade de luxo, em parceria com a empreendedora de imóveis 
Tokyo Tatemono Co., Ltd, e a Hotel Properties Limited (HPL), empresa 
imobiliária sediada em Cingapura, anunciaram planos para o projeto 
One Dojima em Osaka, Japão. O prédio, já em construção, incluirá um 
hotel Four Seasons de 175 acomodações, criando um símbolo da cidade.  
Four Seasons opera três hotéis no Japão: Four Seasons Hotel Tokyo at 
Marunouchi, Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi e o Four Seasons 
Hotel Kyoto.  Para mais informações visite (www.fourseasons.com.br). 

D - Jovem Aprendiz 
O Grupo New Space, um dos líderes na oferta de soluções e serviços 
com tecnologia aplicada para os mais diversos segmentos de negócio, 

o filme foi lançado há menos de dois meses e já tem dois prêmios. A 
primeira conquista foi o Jury Special Award de Melhor Documentário 
do Europe Filme Festival UK, sessão março e abril de 2021. Lançado 
mundialmente, no formato online, tem 25 minutos de duração e o 
objetivo de aumentar a conscientização sobre as principais questões 
em torno da sustentabilidade da Amazônia e da economia circular. 
Veja-o em: (https://lnkd.in/dKssRnc).

H -  Inteligência Artificial
A Embaixada brasileira em Roma realiza, no próximo dia 15, o webinar 
“O Futuro da Inteligência Artificial no Brasil e na Itália: tendências 
e oportunidades de parcerias” a partir das 15h (10h no horário de 
Brasília). A representação diplomática lembra que o Brasil tem quase 
15 mil startups de tecnologia, das quais 702 têm foco na IA. Citando 
dados da OCDE, o Brasil aparece como 10º no ranking mundial na 
produção de pesquisa sobre o assunto entre 1980 e 2020. Já sobre a 
Itália, a Embaixada destaca que, mesmo com a pandemia, houve um 
crescimento de 15% no mercado de IA na comparação com 2019 e 
que as soluções do tipo já estão presentes em 53% das empresas de 
médio e grande porte italianas. Inscrições: (https://webinarsambas-
ciatadelbrasile.it/).

I - Leite sem Lactose
Vereadores aprovaram na Sessão Legislativa da última terça-feira 
(8) o projeto de autoria da vereadora Sirana Bosonkian (PTB), que 
dispõe sobre o fornecimento de leite sem lactose para crianças caren-
tes do Município de Guarujá. Importante destacar que a intolerância 
à lactose é a incapacidade que o corpo tem de digerir um tipo de 
açúcar encontrado no leite e em outros produtos lácteos chamado 
de lactose. A intolerância à lactose tem tratamento desde que de-
tectada nos primeiros anos de vida. A criança precisa de alimentos 
que não contenham lactose e esse tipo de alimentação tem um custo 
alto e acaba comprometendo o tratamento. Então, a família acaba 
não tendo outra opção senão continuar alimentando a criança com 
o leite comum por recebê-lo gratuitamente.

J - Estudar em Londres
A Pearson College London, uma das mais modernas e renomadas 
instituições de ensino do Reino Unido, está oferecendo, em parce-
ria com a escola IBS Americas, bolsas de até 50% para programas 
internacionais intensivos de três semanas. Os cursos oferecidos são:  
Advanced Topics in Business Management;  Applied Data Science for 
Business; e Contemporary Topics in Business Strategy. São voltados 
a graduandos de diversas áreas, com interesse em administração e 
negócios, e profissionais pós com experiência gerencial. Além das 
disciplinas voltadas a Administração e Negócios, o programa também 
contempla um módulo de Inglês aplicado para Negócios. Os alunos 
têm a chance de criar networking com pessoas de diversos países e 
participar de visitas a empresas locais, ao escritório da ONU e à sede 
da OMC, a fim de ver, na prática, os conceitos éticos e de negócios 
que aprendem em sala de aula (https://pcl.ibs-americas.com/pt/
pearson-college-london/).

Cashback vai 
além de programa 

de descontos

Traduzindo a palavra 
de forma literal, 
cashback significa 
‘dinheiro de volta’

Desde que o cashback 
começou a ganhar 
mais força e adeptos 

no Brasil, é possível ver lo-
jas de todos os segmentos 
e prestadores de serviços 
oferecendo o benefício das 
mais variadas formas que 
se possa imaginar. Há quem 
ofereça um percentual do 
valor da compra de volta, 
em dinheiro mesmo, outros 
devolvem esse percentual 
por meio de crédito em 
conta corrente. 

Conceitualmente falan-
do, o cashback consiste, 
então, em um programa de 
recompensa por reembolso. 
Trata-se de um mecanismo 
criado pelas empresas para 
incentivar o consumo, visto 
que quanto mais compras 
são feitas, mais dinheiro 
vai sendo recuperado. A 
fidelização dos clientes é 
estimulada uma vez que ele 
sabe que se optar por com-
prar novamente naquela 
mesma loja, vai receber de 
volta uma parte do valor 
empregado nas compras. 

Ocorre que muitas marcas 
se apropriaram do conceito 
de cashback e, em subs-
tituição à devolução dos 
valores em dinheiro para 
o consumidor, passaram a 
devolver a eles cupons de 
descontos para compras 
futuras ou transformaram 
os valores em “pontos” que 
ficam acumulados em car-
teiras digitais e podem ser 
trocados, posteriormente, 
por produtos ou serviços. 

Com isso, pretendem 
“amarrar” o cliente à loja de 
forma a obrigá-lo a retornar 
para fazer uso dos supostos 
benefícios. Não somente 

isso, acabam transforman-
do o conceito inovador do 
cashback, que conquistou 
adeptos nos Estados Unidos 
e em toda a Europa.

Chamo a atenção para isso 
não apenas para alertar os 
consumidores para o funcio-
namento real dos programas 
de cashback, que efetiva-
mente retornam dinheiro 
aos participantes, mas para 
lembrar que a fidelização de 
clientes vai além dos cupons 
de descontos, frete grátis ou 
similares. 

Cativar um cliente exige 
dedicação e excelência no 
atendimento, desenvolver 
novas formas de encantá-lo 
em situações simples, cria-
ção de uma relação de con-
fiança, estabelecimento de 
experiências memoráveis e 
superação de expectativas. 
E, para tudo isso, é preciso 
conhecer o cliente!

Aliás, ouso dizer que 
uma empresa que oferece 
cashback como benefício 
aos seus clientes atingiu 
um nível de maturidade 
diferente. Essas marcas - 
que podem ser referências 
em seus mercados, grandes 
players ou até pequenas 
empresas - estão cientes 
da qualidade de produtos, 
serviços, atendimento e 
encantamento que são ca-
pazes de entregar. 

Elas deixam seus clientes 
livres para usar os valores 
que recebem de volta da for-
ma como acharem melhor 
e, certamente, em diversos 
momentos, esses recursos 
são empregados em novas 
compras nesses mesmos 
estabelecimentos. O vínculo 
foi estabelecido justamente 
pela oportunidade de deixá
-los escolher!

(*) - Especialista em e-commerce, é 
fundador e CEO do Meu Dim Dim, 

plataforma de cashback 100% brasileira 
(www.meudimdim.com.br).

Felipe Rodrigues (*)

A produção foi afetada pela queda nos derivados de petróleo.

Na passagem de março 
para abril, as indús-
trias locais foram 

afetadas pelo baixo desem-
penho do setor de derivados 
do petróleo, caindo 1,3% 
em abril frente a março. 
A maior queda ocorreu na 
Bahia, que recuou 12,4%, 
a maior diminuição desde 
abril de 2020, uma queda 
de 23,4%. Com a quinta taxa 
negativa, a Bahia acumula 
perdas de 31,8%.

A Região Nordeste teve 
a segunda maior queda, de 
7,8% no mês, influenciada 
pelo resultado da indústria 
de couro, artigos de viagens e 
calçados. A queda acumula-
da em cinco meses negativos 
chega a 17,1%. São Paulo 
recuou 3,3%, queda também 
acima da média nacional, 
afetada pelo desempenho 
dos setores de derivados do 
petróleo, farmacêutico e de 

Nos cinco primeiros meses do ano, a alta registrada foi de 
7,41%, a maior para o período desde 2003.

Pressionado pelas fortes elevações nos preços dos 
insumos, o aumento no custo da construção não 
dá trégua. Em maio, o Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC), calculado e divulgado nesta 
quarta-feira (09/06) pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), aumentou 2,22%. Nos cinco primeiros meses 
do ano, a alta registrada foi de 7,41%, a maior para 
o período desde 2003. De junho do ano passado a 
maio deste ano, o incremento foi de 15,26%, o que 
correspondeu à maior elevação, para um período 12 
meses, desde novembro/2003 (16,18%).

No mês de referência, o custo com a mão de obra 
apresentou alta de 1,92% em função de aumentos 
observados em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília 
e Salvador. A sua variação acumulada de janeiro a 
maio de 2021 foi de 2,76% e, em 12 meses, 4,91%. 
Pelo 11º mês consecutivo, o custo com materiais e 
equipamentos apresentou crescimento expressivo: 
2,81%. De janeiro a maio deste ano o aumento foi 
de 14,09%, o maior para o período desde o início da 
divulgação da sua série histórica (1996).

“Em 12 meses o aumento foi de inacreditáveis 
32,81%, ou seja, mais um recorde para o incremento 
nos custos com insumos do setor na avaliação em 12 
meses”,  destaca a economista do Banco de Dados 
da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC), Ieda Vasconcelos. “Particularmente nas obras 
públicas, caso não aconteça um reequilíbrio econô-
mico nos contratos, projetos já iniciados poderão ser 
inviabilizados”, alerta.
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Indústria cai em nove dos 
15 locais pesquisados em abril
Seguindo tendência nacional, a produção industrial regional recuou em nove dos 15 locais analisados 
pela pesquisa divulgada pelo IBGE

o desempenho positivo. 
Também registraram alta em 
abril na comparação mensal 
as indústrias do Espírito 
Santo (0,9%), Pará (0,3%), 
Rio Grande do Sul (0,3%) e 
Paraná (0,2%).

Segundo o IBGE, o resul-
tado de abril foi afetado pelo 
agravamento da pandemia 
da Covid-19, com as medidas 
restritivas, a diminuição da 
circulação de pessoas e es-
calas na jornada de trabalho. 
Mesmo assim, cinco locais 
estão acima do patamar 
pré-pandemia, tendo como 
referência o mês de feve-
reiro de 2020: Minas Gerais 
(10,2% acima); Santa Cata-
rina (7,2%), Paraná (6,4%), 
Amazonas (4,4%) e São 
Paulo (3,4%). No acumulado 
de 12 meses, o Brasil registra 
alta de 1,1% na produção in-
dustrial, assim como oito das 
regiões pesquisadas (ABr).

outros produtos químicos. 
Completam os locais com 
taxas negativas em abril, 
Goiás (-3,6%), Pernambu-
co (-2,4%), Santa Catarina 
(-2%), Ceará (-1,2%), Mato 
Grosso (-1,1%) e Minas Ge-
rais (-0,9%).

O destaque entre os lo-
cais com alta na produção 
industrial foi o estado do 

Amazonas, que subiu 1,9% e 
teve a segunda taxa positiva 
seguida, acumulando ganho 
de 11%. Ao contrário dos que 
registraram queda, no Ama-
zonas o setor de derivados de 
petróleo teve bom desempe-
nho. A segunda maior alta foi 
no Rio de Janeiro, com ganho 
de 1,5%. O setor extrativo 
de petróleo contribuiu para 

Aumento no custo da construção segue forte

Isso porque os aumentos, na proporção que estão 
acontecendo, eram impossíveis de serem previstos. 
“As construtoras não conseguem mais absorver altas 
tão expressivas”, afirma. Segundo a economista, no 
mercado imobiliário os lançamentos de novas uni-
dades podem ser adiados em função da incerteza 
em relação ao futuro. “Isso prejudica não somente a 
construção, mas a economia nacional como um todo. 
Num momento onde o desemprego alcança pata-
mares recordes, o setor poderia estar contribuindo 
muito mais para incrementar as atividades do país”, 
diz (AI/CBIC).

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, 

ou ligue para

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



Como construir 
um business case 
para defender a 

automação tributária?

O business case é 
uma das formas 
mais eficazes de 
se defender uma 
ideia para a 
implementação de 
novas ferramentas e 
processos dentro das 
empresas

Muitos profissionais 
da área tributária 
têm ideias e proje-

tos para melhoria de pro-
cessos e saving, mas não 
sabem como traduzi-las e 
implementá-las. Nesses 25 
anos de carreira dentro da 
área de tecnologia fiscal, 
levei para o 7º Congresso 
Nacional de Tributos, no 
qual tive a oportunidade 
de representar a Dootax 
em palestra sobre todas as 
etapas e insights para ter um 
business case de sucesso, e, 
assim, garantir que o projeto 
seja bem realizado. 

A primeira etapa quando 
se pensa em business case, 
é analisar a situação atual, 
olhando para o lado, para 
a empresa e para as ten-
dências. Só para ter uma 
noção do que é tendência 
no setor fiscal, a pesquisa 
TAX Trends realizada pela 
Dootax e pela Arquivei, no 
fim de 2020, aponta que 
56,66% dos entrevista-
dos afirmam que é “muito 
provável” que profissio-
nais com experiências em 
automatizar processos e 
ferramentas tecnológicas 
serão mais procurados do 
que antes. Outra tendência 
de destaque na pesquisa é 
que empresas mais abertas 
a utilizar a tecnologia irão 
reformular a área de TAX. 

57% dos entrevistados 
responderam que é muito 
provável, seguidos de 33% 
como provável, o que é 
natural após tantos anos 
atuando apenas para aten-
der projetos mandatórios. 
Além de ver as tendências, 
é importante ver a história 
do problema e num segundo 
passo, tangibilizar o proble-
ma. Esse processo pode ser 
feito através de uma tabela 
com os ítens: história, quan-
tidade, valor, tempo/meses. 

Depois de tangibilizar o 
problema, o ideal é analisar 
qual o impacto do negócio 
e partir para a Análise GUT 
- que foca nas prioridades, 

com uma média das notas 
atribuídas para o problema 
sobre a ótica de: gravidade, 
urgência e tendência. O 
terceiro passo é avaliar a 
projeção, mensurando valo-
res, possíveis perdas e riscos 
para o futuro, informação 
crucial para a composição 
do BC, já que a proposta é 
resolver um problema daqui 
pra frente. 

No nosso caso, que faze-
mos a automação do pro-
cesso de geração de guias 
e pagamentos de tributos, 
temos cases de economia 
de até 450 mil reais por ano, 
garantindo um payback de 
2,5 ano. Em outro exemplo, 
a entrada do negócio no 
e-commerce foi viabiliza-
da através da automação 
do pagamento de tributos 
na operação. No terceiro 
exemplo, temos clientes 
que economizaram 300 mil 
reais por mês com diárias 
de caminhões parados em 
barreiras fiscais. 

Em seguida, identificar os 
envolvidos, com atenção ao 
que a solução do problema 
trará de benefício para cada 
área, que geralmente possui 
pontos de vista diferentes: 
compras, jurídico e regu-
latório, tecnologia, gover-
nança, vendas, financeiro e 
fiscal. A quinta etapa é a vez 
de traçar um objetivo como 
no exemplo abaixo, com 
o máximo de informações 
quanto possível. 

“Implementar uma fer-
ramenta que automatize a 
geração de guias de impos-
tos e o pagamento, de forma 
reduzir o tempo gasto de 2 
dias para 30 minutos e as-
sim, economizar xx horas de 
trabalho e evitar gastar xx 
reais”. Identificar com o má-
ximo de precisão os custos 
envolvidos no projeto (Fer-
ramenta, Implementação, 
Integrações, Manutenção, 
Custos Internos), versus 
a economia e mitigação de 
riscos na linha do tempo, 
trarão a visão de Payback! 

Se o tempo for longo 
demais, não desista, fatie. 
Faça seu projeto por ondas 
considerando as prioridades 
e também aplicando Pareto, 
identificando o valor de cada 
um dos pontos X necessida-
de de investimento. 

Boa Sorte! 

(*) - É líder de vendas da Dootax 
(www.dootax.com.br).

Priscila Bêgo (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira, 11 de junho de 20214

O trabalho remoto mudou não somente a relação que 
já era estabelecida entre os colegas de trabalho que se 
conheciam, mas também trouxe um senso de urgência 
para as empresas repensarem a forma de integrar quem 
acaba de chegar ao time.

A busca por ferramentas e parcerias que auxiliem as lide-
ranças virou uma verdadeira corrida entre as companhias.

Elas passaram a ver o onboarding não só como um pro-
cesso de integração, mas também uma chave para trazer 
uma experiência positiva ao novo colaborador, em especial 
em segmentos que concorrem pelos melhores talentos, 
como por exemplo os de tecnologia. O objetivo é contar 
com práticas como gamificação para que o onboarding seja 
assertivo, humanizado e até tenha impactos na imagem 
da empresa como marca empregadora. 

“É necessário que as empresas tenham um olhar mais 
humanizado e comecem a apostar em técnicas diferen-
ciadas e mais atrativas para tornar este momento mais 
atrativo e interativo, a fim de mitigar o early turnover, 
facilitar a integração e impulsionar a produtividade de 
novos talentos”, afirma Pedro Iglesias, sócio e business 
development manager da Team Upp , consultoria espe-
cializada em engajamento e bem-estar dos colaboradores. 

A empresa realizou um estudo chamado Benchmark Brasil 
de Employee Experience, que apontou que empresas que 
investem em uma boa experiência de seus funcionários 
foram capazes de notar uma otimização de 25% nos seus 
lucros, reforçando a ideia da produtividade e senso de 
pertencimento das equipes, o que já começa desde o onbo-
arding. Segundo Iglesias, uma forte tendência é tornar o 
processo mais lúdico - também conhecido como gamificação. 

Muito além dos jogos de videogame, a estratégia é uma 
ferramenta poderosa que permite a interatividade e en-
gajamento. “O senso de progressão e feedback constante, O risco de morrer por 

Covid-19 na Itália é redu-
zido em 95% a partir da 
sétima semana depois da 
administração da primeira 
dose da vacina contra a 
doença, mostrou um estudo 
divulgado ontem (10), pelo 
Instituto Superior de Saúde 
(ISS). O documento explica 
que a vacinação “trouxe 
uma notável redução do 
risco de morte menos de 
dois meses depois de re-
ceber a dose”.

Outro índice positivo é 
que, na comparação com 
2020, houve uma queda em 
termos percentuais na con-
taminação por Coronavírus 
Sars-CoV-2 na população 
muito idosa, ou seja, acima 
dos 80 anos, e uma queda 
na idade média das pessoas 
que contraíram a doença. 
“Isso é um sinal de como a 
campanha de vacinação, as 
recomendações e a preven-
ção colocadas em prática 

tiveram êxito positivo na 
redução da transmissão da 
doença na faixa anciã da 
população”, informa ainda 
o relatório.

Houve uma ótima adesão 
à campanha, com 95% dos 
vacinados voltando para 
tomar a segunda dose, e 
que “depois das sete se-
manas, estima-se ainda a 
redução de 80% do risco 
de infecção e de 90% do 
risco de internação”. Os 
dados foram contabiliza-
dos até 7 de junho, quando 
38.178.684 doses das va-
cinas da Pfizer/BioNTech, 
Moderna, Oxford/Astra-
Zeneca e Janssen haviam 
sido administradas no 
país. Desses, 13.028.350 
pessoas completaram 
o ciclo de imunização 
(duas doses ou a dose 
única da Janssen), o que 
representava 24,01% da 
população acima dos 12 
anos (ANSA).

Entretanto, é preciso 
entender que somen-
te isso não basta, pois 

será preciso uma boa gestão 
capaz de levar o negócio ao 
sucesso desejado.

Afinal, de nada adianta 
ter um bom suporte, um 
modelo de operação flui-
do, um produto excelente, 
dentre outros benefícios 
oferecidos pela franquia, se 
não há boas práticas para 
administrar o negócio, não 
é mesmo? Sabemos que 
nem todo empreendedor 
tem esse conhecimento no 
início e precisa de ajuda 
para sanar essa pendência. 
Por isso, preparamos aqui 
dicas de gestão de franquia 
que vão ajudá-lo a chegar à 
eficiência. Confira!
	 •	Preze por um controle 

financeiro adequa-
do - A primeira dica 
relacionada à gestão de 
franquia é realizar um 
bom controle financeiro. 
O básico é buscar conhe-
cimento e ferramentas 
para ajudar o negócio 
e para entender qual é 
a sua realidade finan-
ceira, quais são os seus 
gastos, as suas entradas 
financeiras e como é 
possível otimizar tudo 
isso. Busque entender 
os recursos básicos des-

Reginaldo Boeira, fundador e CEO da KNN.

Entrou em vigor a Circular 
nº 3.952, de 27 de junho 
de 2019, que determina 
o registro de recebíveis e 
passa a permitir portabili-
dade desses créditos entre 
adquirentes e subadquiren-
tes. A medida, que busca 
aumentar a competitividade 
no mercado das maquini-
nhas, também favorece os 
empresários que lidam com 
compras parceladas e necessitam 
pagar altas taxas para antecipação 
desses valores. 

De acordo com a Blu, fintech brasi-
leira que oferece soluções financeiras 
para facilitar a relação entre varejistas 
independentes e seus fornecedores, a 
nova regulamentação tende a facilitar 
a vida, principalmente, dos comer-
ciantes.

“Os lojistas são os principais bene-
ficiados com a nova regulamentação. 

Como transformar sua franquia 
em uma máquina de dinheiro

Fazer a gestão de franquia não é uma tarefa difícil, até porque o modelo de negócio é entregue praticamente 
pronto para o franqueado, que terá a missão de executá-lo em sua própria realidade empreendedora

	 •	Não se esqueça da 
gestão de pessoas 
- Nenhum negócio con-
segue se sustentar sem 
as pessoas. Por isso, é 
preciso que todos os 
colaboradores sintam-se 
à vontade e motivados a 
trabalhar. Isso pode ser 
muito bem feito com 
boas práticas de gestão 
de pessoas. Tenha em 
mente que a gestão 
de franquia dependerá 
também do quanto os 
funcionários colaboram 
para que tudo funcione 
bem. Então, jamais se 
esqueça desse ponto e 
priorize o bem-estar dos 
que estarão trabalhando 
com você.

Para o empresário Reginal-
do Boeira (*), um dos erros 
de quem anseia entrar no 
mundo dos negócios, é achar 
que basta investir e esperar 
as coisas acontecerem. “In-
vestir é apenas o começo. O 
verdadeiro empreendedor 
vive a empresa todo o dia e 
busca de maneira incessante 
a evolução de seu negócio. 
E nas franquias isso não é 
diferente. É preciso plane-
jamento e constância”. 

(*) - É fundador e CEO da KNN (https://
www.instagram.com/reginaldoboeira/).
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se mundo das finanças, 
principalmente sobre a 
ferramenta de controle 
e fluxo de caixa.

	 •	Crie uma cultura de 
produtividade - Vive-
mos em uma época em 
que o tempo está cada 
vez mais corrido, então, 
será preciso foco para 
que a gestão seja eficien-
te. Por isso, a sugestão é 
que a cultura da produ-
tividade seja válida para 
todos os colaboradores, 
que devem ter em mente 
que, além desse pensa-
mento produtivo, será 
preciso fazer tudo com 
qualidade para que não 
seja necessário refazer o 
trabalho.

	 •	Tenha uma boa gestão 
de marketing e vendas 
- Uma das principais ati-
vidades de uma franquia 
é realizar a venda dos 
seus produtos. Então, 
é preciso ter em mente 
que nenhum cliente vai 
cair do céu; será preciso 
construir uma boa força 
de vendas e uma reputa-
ção no mercado. Ter uma 
boa gestão de marketing 
e vendas ajuda muito 
nessa conquista, guiando 
no que precisa ser feito 
e corrigindo ao longo 
do caminho, além de ter 
uma boa previsibilidade 
em relação ao número 
de potenciais clientes a 
cada mês.

Onboarding ganha novo significado 
para as empresas

aliados a uma interface lúdica amarrada a um propósito 
claro, engajam os participantes nas atividades a serem 
desenvolvidas, transformando as pessoas em protagonistas 
da jornada”, ressalta. 

“Criar uma narrativa poderosa para um onboarding 
estruturado têm trazido resultados acima do esperado 
para as empresas que têm apostado nesses novos for-
matos, reduzindo turnover, absenteísmo e melhorando 
engajamento e produtividade. 

Afinal, com as novas gerações, surgem novas formas de 
se comunicar, interagir e se integrar por meio de ferramen-
tas tecnológicas. Investir na experiência do colaborador é 
inegociável se a empresa busca atrair e reter os melhores 
talentos”, finaliza Pedro. Fonte e mais informações: (ht-
tps://tappsventures.com/).

Empresas que investem em uma boa experiência de seus 
funcionários notaram uma otimização de 25% nos seus lucros.

co
ns

ei
lle

r.c
a/

re
pr

od
uç

ão

Portabilidade de recebíveis de cartões facilita a vida de lojistas
trimestre, segundo o Banco 
Central. Esse aumento tem 
como um de seus principais 
fatores a queda de fatura-
mento ocasionada pela pan-
demia do novo Coronavírus. 
A alteração ainda permite 
que qualquer instituição, 
seja ela financeira ou não, 
possa oferecer soluções 
para o varejo. 

“A mudança faz com que 
parte do faturamento que advém de 
compras parceladas e fica inutilizável 
até as datas de recebimento ou que se 
pague uma porcentagem, que varia 
em torno de 10%, para sua antecipa-
ção passe a ser um capital ativo para 
os comerciantes, dando mais poder 
aquisitivo e capital de giro para, princi-
palmente, pequenos empreendedores 
e aumentando a competitividade em 
diversos setores”, conclui Marinho. 
-  Fonte: (www.blu.com.br).

A partir dela, eles serão capazes de 
procurar opções onde possam uti-
lizar seu saldo gerado nas vendas 
parceladas no cartão de crédito para 
alguma finalidade, para obter crédito, 
ou simplesmente aceitar uma taxa de 
antecipação mais baixa”, diz o co-CEO 
da Blu, Luis Marinho. 

A nova regulamentação é vista como 
uma maneira de favorecer a redução 
da inadimplência de empreendedores, 
que cresceu cerca de 15% no último 
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Risco de morte por Covid 
cai 95% após vacinação



Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

A lei do 
movimento certo

A realidade tem 
grande mobilidade. 
Nada fica parado, 
tudo segue a lei do 
movimento, exigindo 
adaptação

No pós-guerra, os 
Estados Unidos 
consolidaram uma 

posição hegemônica. A 
Rússia comunista ingres-
sou numa nova forma 
de governo com Putin 
visando aproveitar os re-
cursos existentes através 
de negociações com os 
países da Europa e outros, 
centralizando as finanças 
do Estado. 

A China abandonou as 
teorias comunistas e criou 
uma grande economia 
empresarial, o capitalismo 
de Estado, gerido pelo 
partido comunista e seus 
dirigentes com mão de fer-
ro visando obter superávits 
na balança comercial, 
acumular grande reserva, 
aproveitar-se das oportu-
nidades econômicas para 
ganhos e aumento de influ-
ência, e só então começou 
a desenvolver o seu grande 
mercado interno. 

Enquanto isso, os Esta-
dos Unidos permanecem 
carregando a inchada 
máquina administrativa, 
na qual se pendura a clas-
se política voltada para 
conservar o poder hege-
mônico e seus privilégios, 
incapaz de seguir a lei do 
movimento para manter a 
agilidade da nação. Ocorre 
o mesmo na maioria dos 
países ocidentais, inclusi-
ve no Brasil, onde tudo se 
agrava com a displicência 
e corrupção generalizada. 
A China se aproveitou 
desse vacilo, ampliando a 
produção e utilizando-se 
da mão obra disponível, 
de baixo custo. 

O capitalismo de livre 
mercado está agonizando. 
Os governos democráticos 
se encontram engessados 
pelos demais poderes e 
pelos lobbies políticos. 
O comunismo não existe 
mais, foi substituído por 
um regime forte e auto-
ritário que, a partir das 
finanças, controla tudo, 
mantendo a população 
submissa, eliminando 
qualquer oposição aos 
detentores do poder. A 
governança não evoluiu. 

Emitir dinheiro para um 
país com moeda conversí-
vel é privilégio que possi-
bilita aquisições valiosas 
e lucrativas em qualquer 
região. O Brasil emitiu 
muito para pagar a dívida 
externa e cobrir déficits 
monumentais decorrentes 
da forma displicente da 
classe política. Argentina 
seguiu o mesmo caminho. 
Venezuela, nem há o que 
falar. Agora os Estados 
Unidos querem embar-
car na política de emitir 
para manter a economia 
girando, mas se não hou-
ver produção geradora 
de ganhos, esse caminho 
dará no mesmo em que 
caiu a América Latina: nos 
déficits. 

O déficit interno e o ex-
terno conduzem os países 
a um buraco fundo, difícil 
de sair, mas muitos se 
habituaram a obter van-
tagens pessoais com essa 
política suicida, deixando 
o país e sua população ao 
abandono, suportando as 
consequências.

Essa é a trajetória co-
mum da humanidade, 
seguida por muitos povos, 
como egípcios, gregos, ro-
manos, ingleses, alemães, 
norte-americanos. Ocorre 
um grande desenvolvi-
mento e expansão, seguido 
de um comodismo levando 
ao declínio e ruptura. 

Os Estados Unidos con-
seguirão manter o padrão 
de vida no pós-guerra, ou 
cederá lugar para a China, 
ou ambos conseguirão uma 
coexistência dividindo o 
poder?

Muitos efeitos negativos 
decorrem da falta do ade-
quado manejo do dinheiro. 
Há os grandes controla-
dores como os governos, 
os empresários, e aqueles 
que circulam pelo mercado 
financeiro visando ganhos, 
cada qual olhando só para 
seu interesse. As decisões 
monetárias por si dão um 
resultado imediato, mas ao 
longo do tempo a situação 
real aparece. 

Sem produção, empre-
gos, renda, e preparo 
para a vida, tudo se torna 
paliativo, ilusório, como 
mostraram as catástrofes 
econômico-monetárias 
pela América Latina, Ásia 
e Europa. Serão os Estados 
Unidos a bola da vez?  Des-
de 1889, uma casta ruim 
se manteve no poder no 
Brasil tirando proveitos, e 
agora estão irritados com 
as restrições que estão 
sentindo com governo 
voltado para o progresso 
do país. Tirando ações 
de Getúlio e Juscelino, e 
algumas obras dos milita-
res, nada há de bom para 
apontar nessas gestões 
fatídicas que levaram o 
Brasil à beira do abismo.

Os problemas gerais 
estão em todos os lados, 
seja no Rio de Janeiro, na 
África, ou qualquer outro 
lugar. Em vez de ficar in-
quietando, a imprensa, os 
cientistas e os congressis-
tas deveriam pesquisar as 
causas da decadência geral 
e propor soluções. 

Isso sempre acontece 
porque a humanidade 
não buscou desenvolver 
uma existência compatível 
com as leis da Criação, 
querendo ela mesma es-
tabelecer as leis da vida, 
sem reconhecer que esse 
caminho tem sido funes-
to e provocado muitos 
desequilíbrios onde tudo 
deveria funcionar de forma 
engrenada, impulsionando 
o progresso, prosseguin-
do no movimento certo 
de forma consciente, em 
continuada evolução. 

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

Hotel Transamerica Berrini, e realiza 
palestras sobre temas ligados à 

qualidade de vida. Coordena os sites 
(www.vidaeaprendizado.com.br) e 

(www.library.com.br). 
E-mail: bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Tecnopar Administradora S.A.
CNPJ/ME nº 53.854.394/0001-01 - NIRE nº 35.300.104.692

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Convocamos os acionistas da Tecnopar Administradora S.A. para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, exclusivamente digital, no dia 
23.06.2021, às 15h00, com uso do sistema eletrônico indicado no item 3 das Instruções abaixo. Será realizada de forma virtual, mediante 
atuação remota, nos termos da Instrução Normativa n° 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (“IN DREI 
n° 81/2020”) e será gravada, tendo a seguinte ordem do dia: (i) aprovação das contas dos administradores e demonstrações financeiras do 
exercício encerrado em 31.12.2020; (ii) destinação do resultado do exercício encerrado em 31.12.2020; (iii) eleição dos membros da Diretoria, 
e (iv) fixação da remuneração da Diretoria. Instruções: 1. Os documentos referidos no art. 133 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) foram colo-
cados à disposição dos acionistas em 21.05.2021, na sede da Companhia, e digitalmente aos acionistas que o solicitassem. 2. Nos termos do 
art. 126 da Lei das S.A. e da IN DREI n° 81/2020, para participar da Assembleia, o acionista deverá apresentar à Companhia documento de 
identificação e/ou o documento societário que comprove os poderes do representante presente. A outorga de poderes de representação deverá 
cumprir o art. 126 da Lei das S.A. 3. A Assembleia será exclusivamente digital, por meio do sistema eletrônico Microsoft Teams. 4. Credencia-
mento: os acionistas que desejarem participar da assembleia deverão solicitar o link de acesso ao sistema eletrônico, preferencialmente, até 
12h30min do dia 21.06.2021 e, obrigatoriamente, até 30 (trinta) minutos antes da abertura dos trabalhos da Assembleia, mediante envio de 
e-mail ao endereço assembleia.tecnopar@mangels.com.br, para o qual também deverão ser encaminhados os documentos de identificação 
e representação mencionados no item 2 destas Instruções. O e-mail enviado com a solicitação e respectivos documentos será considerado 
e-mail de credenciamento, sendo permitido um credenciamento por acionista. Os acionistas que não enviarem tempestivamente e-mail com 
a solicitação do link de acesso, acompanhado dos documentos de representação aplicáveis, no prazo máximo aqui estipulado, não estarão 
credenciados a participar da Assembleia. Os acionistas que se credenciarem e participarem via Microsoft Teams serão considerados presentes 
à Assembleia; a presença será atestada em ata e livro de presença, que poderão ser firmados exclusivamente por Presidente e Secretário 
da mesa. 5. Acesso: Após o envio do e-mail pelo acionista, com os documentos de representação aplicáveis, a Companhia enviará convite 
individual com o link de acesso ao sistema eletrônico. Os convites individuais para acesso virtual serão enviados aos endereços de e-mail que 
foram validados no credenciamento. 6. Participação e voto a Distância: qualquer acionista poderá se manifestar de forma remota durante a 
Assembleia, bem como proferir os seus respectivos votos de forma remota. As manifestações de voto e/ou outras manifestações, por escrito, 
dos acionistas, se aplicável, serão entregues pelos acionistas na respectiva ordem, durante a realização da Assembleia. Manifestações e votos 
escritos poderão ser enviados pelos acionistas presentes, durante a Assembleia, para o e-mail assembleia.tecnopar@mangels.com.br. São 
Bernardo do Campo, 07 de junho de 2021. Robert Max Mangels - Diretor Presidente. (9, 10 e 11/6)

A.E.R. S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ nº 60.594.660/0001-70 - NIRE 35300064780

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 28/04/2021. Horário: 11:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 1.357 - 1ºSubsolo, Conjunto 01, nesta Capital. Presença: Acionistas com di-
reito a votos, representando mais de 2/3 do capital votante, compondo-se, assim,
quorum legal para a instalação da Assembleia, conforme se comprova por suas assina-
turas lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a
Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André Kissajikian, por seu
produrador, Frederico Sabbag Andrade Grilo, que convidou a mim, Ricardo Graiche,
na qualidade de procurador de Suely Kissajikian da Silveira, para Secretário. Iniciando-
se os trabalhos determinou o Sr. Presidente que se procedesse à leitura do edital de
convocação por anúncio entregue a todos os acionistas conforme comprovação de
recebimento, tendo sido dispensada a transcrição do mesmo. Em seguida, foram colo-
cados 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: a) - Foram aprovados, por unanimidade
e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2020, cuja
cópia autenticada se anexa; b) - Foram eleitos, por unanimidade, os membros da Dire-
toria, 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, inscrito 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 comer-
cial na Alameda Santos, nº 960 - 19º andar, Cerqueira César, CEP 01418-100. Os dire-
tores eleitos apresentaram as declarações 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, pecu-
lato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as nor-
mas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a pro-
priedade, as quais se encontram arquivadas na sede da sociedade. (iii) Para Diretor
Executivo, 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. Finalmente, 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, 28 de abril de 2021.
Mesa: Presidente - André Kissajikian, por seu procurador, Frederico Sabbag Andrade
Grilo. Secretário, Ricardo Graiche, por procuração de Suely Kissajikian da Silveira,
Acionistas: André Kissajikian, por seu procurador, Frederico Sabbag Andrade Grilo;
Vanda Kissajikian Mordjikian, por seu procurador, Ricardo Graiche; Suely Kissajikian
da Silveira, por seu procurador, Ricardo Graiche; Zohrab Asdourian e Vahê
JeanAsdourian, por seu procurador, Zohrab Asdourian. A presente é cópia fiel da ata
lavrada em libro próprio. André Kissajikian, por seu procurador, Frederico Sabbag
Andrade Grilo - Presidente. Ricardo Graiche, por procuração, Suyely Kissajikian da
Silveira - Secretário. JUCESP. Certifico o Registro sob o nº 232.601/21-5, em 19/05/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Agil Promotora de Vendas S.A.
CNPJ / MF Nº 09.657.013/0001-02 - NIRE: 35.300.565.843

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: Em 10/05/2021, às 8hs, na sede social em Barueri/SP, reuniram-se os acionis-
tas com o fim de se fazer representar na AGE. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade 
do Capital Social da Companhia: AC5 Participações Ltda., CNPJ 40.284.466/0001-80, JUCESP/
NIRE nº 35.236.717.986, em 06/01/2021, representada por seu administrador Nessim Cesar Azar, 
RG 8.956.435-2-SSP/SP, CPF/MF 113.868.898-30, conforme assinaturas constantes do Livro de 
Presença de Acionistas. Mesa: Nessim Cesar Azar: Presidente, Aviva Azar: Secretária. Ordem 
do dia e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Alterar o endereço da sede localizada em 
Barueri/SP, Alameda Araguaia, 2.044, salas 807/808/809, Torre II, Alphaville, CEP 06455-000 para 
Barueri/SP, Alameda Araguaia, 2.044, salas 1406/1407/1408, Torre I, Alphaville, CEP 06455-000. 
Encerramento: A Ata foi aprovada e assinada por todos os participantes da reunião. Barueri/SP, 
10/05/2021. Acionistas: AC5 Participações Ltda, Nessim Cesar Azar. Mesa: Nessim Cesar 
Azar: Presidente, Aviva Azar: Secretária. Testemunhas: 1. Ariovaldo Marques, RG 4.147.996-
SSP/SP, CPF 690.671.398-15, 2. Yasmin Maia Ely, RG 34.807.834-1-SSP/SP, CPF 383.751.808-
66. JUCESP nº 245.581/21-2 em 26.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

ELENA EMPREENDIMENTOS DA LIVRE EMPRESA NACIONAL S/A
CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501

Ata de Assembleia Geral Ordinaria Realizada em 28 de Maio de 2021
Data, Hora e Local: 28 de maio de 2.021 às 10:00 hrs, na Avenida de Julho, nº 3228, sala 1209, 12º 
andar. Jardim Paulista, São Paulo - SP. Presenças: Acionista representando dois terços do capital social, 
conforme se verifica pela assinatura constante no “Livro de Presença de Acionistas”. Convocação: Edi-
tal de convocação publicado nos jornais Diário Oficial Empresarial e Empresas & Negócios de São Paulo 
nas edições de 18, 19 e 20/05/2021. Mesa: da Mesa: Noéli Ferreira Terres, e para Secretária da Mesa: 
Flávia Pereira Ribeiro. Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; b) Ou-
tros assuntos de interesse social. Deliberações: a) Foram aprovados pela unanimidade dos acionistas 
presentes: a) O Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referente 
ao exercício social encerrado em 31/12/2020, conforme balanço anexo a esta como documento l. A 
publicação de balanço foi dispensado conforme lei nº 6.404/76 artigo 294. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente assembleia, lavrando-se a presente ata, que lida 
e achada conforme vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de maio de 2021. Presidente 
da mesa Noéli Ferreira Terres e Secretária da mesa Flávia Pereira Ribeiro; Acionista presente: Noéli 
Ferreira Terres; Diretoras: Noéli Ferreira Terres e Flavia Pereira Ribeiro. A presente é cópia fiel da Ata 
lavrada em livro próprio. Noéli Ferreira Terres - Presidente da Mesa, Flávia Pereira Ribeiro - Secretaria 
da Mesa, Noéli Ferreira Terres - Diretora Presidente, Flávia Pereira Ribeiro - Diretora Vice-Presidente. 
Acionista Presente: Noéli Ferreira Terres. Jucesp sob nº 267.392/21-7 em sessão de 08/06/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de Retificação e Reabertura de Licitação – Tomada de Preços nº. 001/2021 - Objeto: 
Execução de serviços de remoção de iluminação existente e instalação de iluminação pública de 
LED 100W e 150W, incluindo material, mão de obra e equipamentos, custeado com recursos de 
financiamento com o Banco do Brasil, Contrato n.º 20/90001-5. Abertura: 28/06/2021 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.

A subsidiária da JBS 
nos Estados Unidos 
pagou um resgate 

de US$ 11 milhões (cerca 
de R$ 55,5 milhões) para 
os hackers que fizeram um 
ataque à empresa, infor-
mou a própria companhia 
em nota oficial na noite de 
quarta-feira (9). Segundo 
o CEO da JBS nos EUA, 
André Nogueira, a decisão 
foi tomada para minimizar 
os danos. “Foi uma decisão 
difícil de tomar para nossa 
empresa e para mim, pes-
soalmente. Mas, sentimos 
que essa decisão deveria ser 
tomada para evitar qualquer 
risco potencial para todos os 
nossos clientes”.

Nogueira ainda explicou 
que o pagamento foi feito 
após a consulta com vários 
especialistas em segurança 

Ataque contra JBS atingiu unidades nos EUA, 
Canadá e Austrália.

JBS pagou US$ 11 milhões 
a hackers para resgatar acessos

O pagamento foi feito após a consulta com vários especialistas em segurança digital, que alertaram 
para o risco do vazamento de dados sensíveis dos clientes

depois de outro grande ata-
que hacker do tipo, contra 
a empresa que gere o maior 
oleoduto norte-americano, a 
Colonial Pipeline. A empre-
sa pagou cerca de US$ 4,4 
milhões (R$ 22,2 milhões) 
para recuperar as informa-
ções. Em ambos os casos, os 
norte-americanos acusam os 
russos de serem os respon-
sáveis pelas invasões.

As ações usaram o ran-
somware, um tipo de sistema 
que acessa todos os dados 
e os “sequestra”. Assim, os 
criminosos exigem um pa-
gamento em dinheiro para 
conseguir recuperar todas 
as informações. Ataques 
do tipo estão cada vez mais 
comuns e em maiores pro-
porções, já que são extrema-
mente lucrativos e difíceis de 
rastrear (ANSA).

EP
A

digital, que alertaram para o 
risco do vazamento de dados 
sensíveis dos clientes. O ata-
que foi informado no dia 30 
de maio e afetou as unidades 
da empresa brasileira nos 

EUA, Canadá e Austrália. No 
dia 3 de junho, a JBS infor-
mou que havia recuperado 
todos os acessos.

O FBI está investigando a 
invasão, que ocorreu pouco 
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 11 de junho de 20216

Consumidores, pequenas e médias empresas e entidades 
comerciais estão recorrendo às instituições financeiras para 
obter mais apoio e assistência, especialmente à medida 

que os programas de estímulo econômico introduzidos pelos 
governos começam a expirar em todo o mundo. 

Em alguns mercados, a pandemia apresentou aos bancos novas 
oportunidades, em particular a aceleração de novos processos e 
tecnologias digitais. Por conta dessa tendência, a FICO, empresa 
líder mundial em software de análise preditiva, lançou a terceira 
edição do white paper " Lidando com a crise da Covid-19: adap-
tando-se à nova realidade", com o objetivo de ajudar os bancos 
a se adaptarem e crescerem nesta situação sem precedentes. 

Aqui estão as cinco recomendações da FICO para que as or-
ganizações possam reduzir o seu risco de crédito: 

1Considere todos os segmentos de clientes de ris-
co: durante os estágios iniciais da crise, surgiram dois grandes 
segmentos de clientes - aqueles afetados negativamente pelos 
impactos financeiros da pandemia e aqueles aparentemente 
não afetados. Agora, dada a gravidade da segunda onda, mais 
consumidores estão em risco. 

Diferentes segmentos começaram a surgir, particularmente 
de pessoas que ainda não foram prejudicadas econômica ou 
financeiramente, mas que subiram para uma categoria de alto 
risco devido a vários fatores - seja por conta dos setores em que 
estão envolvidos ou por sua capacidade de trabalhar a distância 
a longo prazo, por exemplo. 

Além disso, muitos dos clientes anteriormente classificados 
como de alto risco já receberam dois ou mais benefícios, como 
carência e redução da taxa de juros. Portanto, a FICO recomenda 
a aplicação de uma análise mais detalhada das carteiras de clientes 
e de um modelo de segmentação mais granular para identificar 
os clientes que foram afetados. Novos segmentos podem incluir: 

•	Recuperado,	mas	ainda	em	risco	
•	Alto	risco	de	ser	afetado	no	curto	prazo	

No ambiente atual de incerteza e instabilidade financeira, o papel que os bancos desempenham economicamente 
nunca foi tão relevante, tanto local quanto globalmente. 

Foto de fauxels no Pexels
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•	Possível	risco	de	ser	afetado	a	médio	prazo	
•		Clientes	que	parecem	ser	financeiramente	sólidos	a	médio	

e longo prazo 

reCoMendações para 
reduzir o risCo de Crédito

CheCklist banCário

É necessário aplicar processos e estratégias de risco personali-
zados para cada segmento e subsegmento, bem como garantir que 
os fundos estejam disponíveis, sempre que possível e necessário, 
e que os empréstimos possam ser reescalonados. 

2Considere taxas, taxas e encargos: em certos casos, 
os bancos devem considerar a dispensa de taxas, bem como 
taxas de cheque especial; deve também ajustar as condições 
dos empréstimos e os prazos de pagamento para clientes que 
não tenham sido afetados pela primeira onda e que se mostrem 
dispostos a pagar, mas que não possam fazer isso neste momento. 

3não saia do "diário de bordo": certifique-se de que os 
registros	do	portfólio	e	da	política	sejam	continuamente	atuali-
zados com todas as ações realizadas e os detalhes da conta con-
tidos nos programas e impactos previstos. Além disso, mantenha 
um registro cuidadoso de todas as principais transformações 
macroeconômicas para que possa identificar e compreender as 
mudanças de causa e efeito. 

O	histórico	dessa	conta	permanecerá	em	seus	registros	por	
muito tempo - meses ou anos a partir de agora - para que as 
pessoas que não vivenciaram a crise possam saber em detalhes o 
que aconteceu. Essas informações precisam incluir não apenas o 
impacto da crise, mas também as mudanças de política que foram 
feitas por causa dela que, por sua vez, afetam o desempenho da 
carteira, o teste do modelo de risco e a análise de risco. 

Faça isso, mesmo se você decidir não implementar programas 
especiais. O registro dos efeitos da crise e das regiões afetadas 
irão ajudar a interpretar quaisquer padrões de comportamento 
incomuns que você observar posteriormente nos dados. 

4reconheça que não há "clientes não afetados": muitos 
clientes resistiram à primeira onda - mas agora ninguém ficou 
ileso. Apesar do novo ambiente, nem todas as carteiras estarão 
necessariamente inadimplentes. No entanto, clientes não afeta-
dos anteriormente não devem ser ignorados. Esteja ciente dos 
scores de crédito em deterioração; tome a iniciativa e implemente 
medidas imediatas de combate à inadimplência para garantir a 
melhor experiência ao cliente. 

Além disso, agradeça aos clientes que permaneceram com 
você apesar dos tempos difíceis. São eles que vão manter a sua 
carteira à tona, pois vão gerar rentabilidade em face à diminuição 
da chegada de novos consumidores. 

5armazene os dados e prepare-se para revisar as 
pontuações e padrões de comportamento após a crise: 
os clientes afetados pela crise podem experimentar mudanças 
em seus níveis de receita e liquidez, levando a mudanças no 
comportamento de pagamento e até mesmo à inadimplência 
involuntária. Novas variáveis podem ser derivadas de: 

•	Clientes	que	receberam	facilidades	de	pagamento	durante	
a primeira onda 

•	O	desempenho	subsequente	desses	clientes	
•	Diferentes	características	ou	comportamentos	entre	clientes	

que foram salvos e aqueles que permanecem em atraso em 
seus pagamentos 

•	Carteiras	afetadas	por	regulamentos	

Não existe um método preciso para garantir quais variáveis 
explicarão o comportamento futuro. No entanto, todas elas, sejam 
novas ou tradicionais, devem ser armazenadas. Além disso, todas 
as ações relacionadas devem ser arquivadas e todas as reações 
devem ser cuidadosamente monitoradas. - Fonte e outras infor-
mações: (https://www.fico.com/).



Uma rede mais 
segura para 
o usuário

A pandemia mudou 
radicalmente nossos 
hábitos 

Uma das marcas mais 
notáveis do famige-
rado “novo normal” 

foi o aprofundamento da 
nossa relação com o mundo 
digital. Em alguns meses, 
passamos a trabalhar e 
encontrar os amigos virtu-
almente, a fazer mais com-
pras e pagamentos online, a 
contar com o delivery com 
muito mais frequência. 

Nenhuma dessas práticas 
é nova, mas no último ano 
elas foram incorporadas 
ao nosso cotidiano com 
velocidade e intensidade 
surpreendentes. Como 
sempre, grandes mudanças 
não vêm sem algum risco. 
Um dos problemas desse 
aumento generalizado das 
interações virtuais é a 
maior exposição de nossos 
dados. 

A cada transação online, 
fornecemos informações 
pessoais - como endereço 
e número de documentos 
- e bancárias, as quais, nas 
mãos de criminosos, podem 
gerar transtornos enormes 
para qualquer usuário. É 
preciso, portanto, disse-
minar ainda mais algumas 
recomendações básicas 
para o uso seguro das pla-
taformas virtuais. 

Ações simples, como ati-
var a verificação em duas 
etapas para os aplicativos 
de mensagens, não respon-
der ao SMS supostamente 
enviado pelo banco, jamais 
compartilhar senhas com 
terceiros, dentre outras, fa-
zem enorme diferença. Es-
pecialmente com a entrada 
maciça de novos usuários 
para o mercado digital, di-
cas como essas devem ser 
sempre seguidas. 

Mas é claro que esse 
cuidado não pode partir 
apenas dos consumidores. 

Ao longo dos últimos me-
ses, a proteção de dados 
virou uma das grandes 
preocupações do próprio 
mercado. Diversas empre-
sas, sobretudo em setores 
como crédito e e-com-
merce, investem pesado 
em segurança, cientes de 
que, com isso, protegem 
não apenas seu patrimônio 
contra possíveis fraudes, 
como também sua ima-
gem e reputação junto aos 
clientes. 

Tecnologias de proteção 
de identidade, como bio-
metria facial, sobretudo 
quando utilizada junto com 
a assinatura eletrônica, 
por exemplo, se tornaram 
mais comuns devido aos 
benefícios à sociedade e 
às instituições na preven-
ção às fraudes. Se pelo 
lado do consumidor elas 
permitem a simplificação 
de processos juntamente 
com alta segurança; do lado 
das empresas, aumentam a 
inovação e confiabilidade 
em toda a jornada. 

Uma pesquisa recente 
estimou que, até 2025, o 
número de compras vali-
dadas por biometria facial 
deve dobrar. Trata-se de 
um indicativo, dentre vá-
rios outros, de que vivemos 
uma revolução na maneira 
como protegemos nossa 
privacidade em ambientes 
virtuais. Cientes de que 
a economia do futuro se 
baseará cada vez mais na 
análise e compartilhamen-
to de dados, as empresas de 
segurança digital precisam 
estar à altura do desafio 
reservado pelos próximos 
anos. 

Temos que garantir, aci-
ma de tudo, mecanismos 
que empoderem e tragam 
segurança ao verdadeiro 
dono desse valioso patri-
mônio virtual: o usuário. 

(*) - É fundador e CEO da IDTech 
unico (https://unico.io/). 

Diego Martins (*)
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Ao menos 800 criminosos foram 
presos na terça-feira (8) em diversos 
países após uma ação organizada pelo 
FBI, dos Estados Unidos, e polícias de 
17 nações. Para prender o grupo, os 
suspeitos foram induzidos a baixar um 
aplicativo, chamado de Anom, onde 
trocavam conversas sobre diversos 
delitos. 

A operação foi realizada nos EUA, 
Europa, Austrália e Nova Zelândia 
por um ano e meio e ainda ajudou a 
apreender 32 toneladas de drogas (oito 
de cocaína, 22 de maconha e 2 de me-
ta-anfetaminas), cerca de 250 armas e 
quase US$ 50 milhões. A polícia da Nova 
Zelândia descreveu a operação “como 
a mais sofisticada no mundo contra a 
criminalidade organizada já conduzida 
pela polícia”. 

Chamada de “Trojan Shield”, a 
operação com o aplicativo instalado 
nos celulares registrou mais de 27 

Ação foi coordenada entre EUA, Europa, 
Nova Zelândia e Austrália.

Rodrigo Pádua (*) 

A área de Recursos Hu-
manos (RH) passou 
por várias mudanças. 

O que antes era tido como 
um setor burocrático, restri-
to a questões operacionais, 
hoje tem um papel estraté-
gico nos negócios e se baseia 
em três pilares importantes: 
gestão de pessoas, cultura e 
tecnologia. À medida que as 
organizações vêm deixando 
de depender das estruturas 
físicas, a tecnologia e a agi-
lidade começam a mudar a 
forma de gerir pessoas. 

Porém, a transformação 
digital de que tanto se fala 
hoje não é unicamente uma 
questão tecnológica, mas de 
mentalidade digital. E quan-
do falamos em mentalidade, 
tudo nos leva às pessoas! A 
transformação digital é im-
pulsionada pela necessidade 
de alavancar os negócios da 
empresa, o desenvolvimento 
de novos projetos, produtos 
e serviços, entre outros. E 
um parceiro estratégico para 
esse crescimento é o RH. 

A tecnologia e a agilidade começam 
a mudar a forma de gerir pessoas.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

César Munhoz (*)

Todos temos contato com o resultado do trabalho de 
artistas, seja esse resultado uma música, um filme, 
série, quadro, escultura, uma estampa de camiseta, 

um meme... Mas pouco sabemos sobre como vive um ar-
tista. Sua rotina diária, seus processos de trabalho, seus 
horários, seu papel na economia de uma comunidade, sua 
matriz de renda. Quando alguém fala de vida de artista, 
qual é a primeira imagem que vem à mente? Boemia? 
Lazer? Ócio? Aventura? Poucas vezes pensamos na figura 
de um empreendedor.

A alcunha de artista se aplica a uma miríade de pro-
fissões diferentes. Artista pode ser ilustrador, fotógrafo, 
escritor, performer, animador de festa, palhaço, músi-
co, artesão, pintor, roteirista, ator, figurinista, sound 
designer, dublador, animador 3D, escultor, criador de 
móveis personalizados, designer de moda, cenógrafo, 
maquiador… Olhando por esse prisma, é bem possível 
que cada círculo familiar brasileiro tenha, pelo menos, 
um ou dois artistas em atividade, senão mais. Ou seja, 
um artista não está assim tão longe da realidade de 
qualquer pessoa que tem um trabalho tradicional. Cada 
uma dessas profissões tem um modus operandi, estilo 
de vida e fluxo de renda diferente. Variam também os 
deliverables e o valor destes deliverables. O artista 
vende o quê? Um produto? Um serviço? Uma experi-

ência? Uma memória? Pra que serve? Quem compra? E 
quanto paga?

Ao contrário das fantasias que circulam pelo imaginário 
popular, artistas são normalmente indivíduos muito bem 
educados nas esferas financeira e administrativa. A com-
plexidade em tornar visível e tangível o valor da arte faz 
com que o artista seja um exímio problem solver, pensando 
sempre e cada vez mais em formas de gerar renda com 
aquilo que cria.

Artistas sabem como tirar leite de pedra. Sabem lidar com 
tempos áridos. Sabem ouvir não, aprender e se adaptar. A 
pandemia é um destes exemplos. Se pensarmos apenas no 
universo da música, temos um leque de profissionais de 
diversas especialidades que teve que se reinventar para 
manter a geladeira abastecida. Temos músicos vendendo 
serenatas em vídeo por whatsapp para dia das mães, namo-
rados e outras datas. Profissionais de eventos dominando, 
em poucos dias, a tecnologia de streaming para atender 
seus clientes. Cantores da noite aprendendo, do zero e a 
toque de caixa, a criar conteúdo diário e monetizar vídeos. 
Se já era complexo tangibilizar o deliverable do artista, 
agora foi a prova de fogo.

A veia empreendedora do artista é cada vez mais evi-
dente, e o universo corporativo está de olho nisso. Artistas 
têm sido reconhecidos como catalisadores de inovação e 

desatadores de nós. Não é de hoje que empresas como 
Apple, Facebook e Google contratam artistas residentes, 
cujo papel é trazer para equipes das mais diversas áreas a 
capacidade de “ver além do alcance”, por meio de dinâmi-
cas, projetos especiais e outras proposições que desafiam 
a nomenclatura corporativa. E, justamente por desafiar 
a nomenclatura corporativa, estas proposições têm o 
potencial de fazer uma empresa enxergar oportunidades 
que nenhuma pesquisa, método, ou processo “normal” 
das coisas identifica. 

Ao navegar tanto pelo universo da abstração, quanto pelo 
da escassez do dia a dia, o artista lida, literalmente, com 
o campo da magia, e desse campo podem surgir grandes 
ideias, seja de produtos e serviços, seja de novas formas 
de se relacionar com a comunidade, de preferência mais 
autênticas e humanas. Principalmente em tempos como 
este, em que tudo parece impossível, confuso e imprevi-
sível, a existência empreendedora do artista, assim como 
a sua obra, merecem ser vistas e valorizadas.

(*) -  É artista, comunicador e produtor de ativos de entretenimento para 
projetos no Brasil, Estados Unidos, Suécia e Austrália. 

Mestre em Entertainment Business pela Full Sail University, com formação 
em Jornalismo, Publicidade e Cinema pela UTP, Planejamento 

de Comunicação Integrada pela FAO, Sound Design pela Escola São Paulo 
de Economia Criativa e Escuela Sonica Buenos Aires. Comanda, 

toda quarta 19h, a live “Arte, Entretenimento e Conexões” 
nos canais da Full Sail Brazil Community. 

Todo artista 
é um empreendedor

O papel dos Recursos Humanos 
na transformação digital

A transformação digital é impulsionada pela necessidade de alavancar os negócios da empresa, o 
desenvolvimento de novos projetos, produtos e serviços, entre outros. E um parceiro estratégico para 
esse crescimento é o RH

tornarem agentes de trans-
formação. Novas lideranças 
devem proporcionar auto-
nomia e confiança, medindo 
resultados das mudanças e 
acompanhando as iniciativas 
dos recursos humanos que 
estão sendo implementadas 
e praticadas. A área passa 
incorporar responsabilidade 
para exercitar capacidades, 
inovar e incentivar mudan-
ças, além da implementação 
de sistemas e trazendo o 
que há de mais importante: 
pessoas. 

E como os líderes da 
área de RH podem desen-
volver ideias inovadoras 
internamente através dos 
seus times? Incentivando 
o intraempreendedorismo 
por meio da criação de am-
bientes colaborativos para 
novas ideias e aprendizados, 
além de gerar possibilidades 
de migração de áreas, livre 
interação com outras lide-
ranças e, principalmente, um 
ambiente saudável. 

(*) - É VP Global de Gente e Cultura do 
Grupo Stefanini.
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Os novos modelos de 
trabalho, como o home 
office, impulsionaram a 
descentralização das ope-
rações a fim de conquistar 
uma maior competitividade 
e oportunidades de atrair 
novos talentos de diversas 
regiões. Por meio de plata-
formas personalizadas com 
Inteligência Cognitiva & IA, é 
possível criar vários proces-
sos otimizados para a área. 

Uma delas é a visão ampla 
de todos os candidatos que 
se encaixam no perfil de uma 
determinada vaga, direcio-
nando aos motores de Ma-
tching do Virtual Assistant, 

que avalia as competências 
necessárias e indica maior 
fit para a vaga. 

E claro, com esse novo 
modelo de trabalho é pre-
ciso estabelecer interações 
e disseminar a cultura da 
empresa de forma simples, 
o que é possível através do 
Onboarding Digital, tornan-
do as experiências 100% 
digitais, sem perder a relação 
humana. 

Mudanças de mindset, ge-
ração de novos profissionais 
e o avanço da tecnologia 
provocam um olhar mais 
direcionado para dentro de 
seus próprios times para se 

App do FBI ajuda a prender centenas de criminosos
integridade”, adicionou a polícia neo-
zelandesa.

Já o chefe da Polícia da Austrália, 
Reece Kershaw, afirmou que os líderes 
viraram “influenciadores do crime” e 
acabaram “colocando a polícia federal 
australiana no pé de centenas de sus-
peitos de transgressões”. “Fundamen-
talmente, eles acabaram abraçando 
uns aos outros e confiando no Anom, 
comunicando abertamente entre si 
mesmos, não sabendo que nós estáva-
mos escutando tudo ao mesmo tempo”, 
acrescentou Kershaw. 

Já a Europol classificou os resultados da 
operação como “extraordinários”. Segundo 
o FBI, a ideia de criar um aplicativo para os 
criminosos surgiu no fim de 2018, após dois 
apps usados por eles, que eram criptogra-
fados, terem sido desativados. Com isso, 
a Inteligência norte-americana conseguiu 
fazer com que os suspeitos usassem o 
Anom para substituí-los (ANSA).

milhões de mensagens de, ao menos, 
300 grupos criminosos. As principais 
conversas falavam de tráfico de drogas 
e de planos de assassinatos contra 
organizações rivais. “O aplicativo 
acabou circulando e a sua popularida-
de cresceu entre os criminosos, que 
tinham confiança na legitimidade do 
app porque as principais figuras da 
criminalidade organizada lhe davam 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: VENILSON GONÇALVES DE FIGUEIREDO, profissão: gerente de 
T.I, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 
21/03/1987, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Wilson Ferraz de Figueiredo e de Irani Gonçalves de Figueiredo. A pretendente: TA-
TIANE DUARTE EUZEBIO, profissão: radialista, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 10/05/1987, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Luciano Ferreira Euzebio e de Lucia 
Helena Duarte Euzebio.

O pretendente: NÍCOLAS TOMÉ OLIVEIRA SANTOS, profissão: jornalista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 
03/04/1993, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Agnaldo Oliveira Santos e de Diná Tomé Oliveira Santos. A pretendente: ARIANE 
BARRETO MOREIRA, profissão: programadora, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 24/03/1994, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Mario Cesar Aires Moreira 
e de Cristiane Barreto Moreira.

O pretendente: BRUNO DANIEL FERNANDES VALERO, profissão: auxiliar de 
departamento técnico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, 
SP, data-nascimento: 17/05/1996, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Ricardo Valero e de Vera Lúcia Arraes Fernandes Valero. A pretendente: PAMELLA 
ROBERTA SANTOS LOPES SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 17/06/1997, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Lopes da Silva e de 
Luciana Santos Silva.

O pretendente: MARLON CORRÊA DO NASCIMENTO, profissão: psicólogo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
17/10/1989, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Mauricio José do Nascimento e de Maria Elizabeth Corrêa do Nascimento. A preten-
dente: DANIELA DIAS DE ALMEIDA, profissão: acompanhante terapêutica, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/12/1990, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jaime Dias de Almeida Neto 
e de Zilda Aparecida Batista Almeida.

O pretendente: ALESSANDRO DOMINGOS DE MELO, profissão: técnico de seguran-
ça eletrônica, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
02/03/1987, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sebas-
tião Domingos de Melo e de Roselí Cesar de Melo. A pretendente: CAROLINE DE LIMA 
COSTA, profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 05/05/1983, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Afonso 
de Araujo Costa e de Roseli Aparecida de Lima Costa.

O pretendente: RENAN GOMES ZENARO, profissão: administrador de empresas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 11/04/1984, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jair Zenaro e de 
Nadia Gomes Zenaro. A pretendente: NÁDIA FRATANGELO, profissão: esteticista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 30/09/1983, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Elizabeth Clemente Fratangelo.

O pretendente: MÁRIO SÉRGIO PEREIRA GALASSI, profissão: microempreendedor, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 25/04/1955, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Osmar Pereira 
Galassi e de Maria de Lourdes de Andrade Galassi. A pretendente: ELISANGELA SO-
ARES SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Salvador, BA, 
data-nascimento: 20/07/1978, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Douglas Miguel dos Santos e de Rosane Freitas Soares.

O pretendente: ERIK FERNANDO ROCHA, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 17/08/1985, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Geraldo Rocha e 
de Fátima Maria Bontempo Rocha. A pretendente: STHEFANNI ELLOVI AMARAL EVAN-
GELISTA, profissão: auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Cambuci, SP, data-nascimento: 30/01/1989, residente e domiciliada em  Guarulhos, SP, 
filha de Adiralvaro Amaral Evangelista e de Patricia Gomes Ellovi Amaral Evangelista.

O pretendente: MARCELO DE OLIVEIRA MODESTO, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/06/1972, residente e domici-
liado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Mario Modesto e de Teresinha de Oliveira 
Freitas. A pretendente: CRISTIANE BARRETO, profissão: enfermeira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/04/1973, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Martins Barreto e de Maria Helena Barreto.

O pretendente: MANOEL FRANCISCO DIAS DE ALBUQUERQUE, profissão: zelador, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: no Distrito de Isidoro, em Acopiara, CE, data-nascimento: 
24/12/1967, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Dias Ibiapino e de Francisca Dias de Albuquerque. A pretendente: IVANETE APARECIDA 
DA SILVA, profissão: funcionária pública estadual a, estado civil: viúva, naturalidade: nesta 
Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 21/09/1956, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Gerson Marques da Silva e de Irinete Maria Marques.

Mercado de eventos 
digitais continuará 
fortalecido após

a pandemia

O impacto da 
pandemia no 
mercado de eventos 
no Brasil e no 
mundo foi altíssimo, 
e muitas empresas 
ainda sofrem para se 
reinventar ou inovar 
em um momento de 
tantas incertezas

Foi necessária uma 
adaptação radical às 
novas regras do jogo 

tanto por parte dos com-
pradores e demandantes 
de eventos (empresas, 
organizadores e promoto-
res), quanto por parte dos 
fornecedores deste mer-
cado. Todos, sem exceção, 
tiveram que se ajustar às 
novas tecnologias, digita-
lização, ambientes online 
e outras tendências que se 
tornaram realidade muito 
rapidamente, em detrimen-
to de uma transformação 
mais lenta e gradual que 
naturalmente aconteceria, 
mesmo sem a pandemia. 

Ainda que com alguns 
sustos e dificuldades, mui-
tos já conseguiram se adap-
tar e encontraram grandes 
vantagens nesta nova ma-
neira de pensar e executar 
eventos, enquanto outros 
ainda torcem a cada dia 
pela retomada dos formatos 
presenciais “como antes”. 
Então vem a pergunta: 
como será o futuro deste 
mercado no Brasil? Como 
ficarão as coisas com a va-
cinação de grande parte da 
população e a consequente 
“imunização de rebanho” 
ou até mesmo com o fim 
da pandemia nessa inten-
sidade? 

Por ora, creio que a 
maioria das empresas e 
organizadores já aceitaram 
que os eventos permane-
cerão predominantemente 
digitais até pelo menos 
o fim de 2021, tendo em 
vista compromissos fir-
mados recentemente por 
governadores de alguns dos 
maiores estados do país, 
de que toda a população 
adulta terá acesso a vacinas 
até o fim de outubro. Mas 
e depois, o que acontece? 

Ampla vacinação significa 
que estaremos livres de ris-
cos para retomar os eventos 
presenciais ou, ao menos, 
fazê-los de forma híbrida 
(onde alguns participan-
tes encontram-se presen-
cialmente em centros de 
eventos, enquanto outros 
- geralmente a maioria - 
assistem o mesmo evento 
de suas casas)? Se ainda 
houver riscos, qual será o 
momento correto para que 
as empresas optem por vol-
tar a ter alguma presença 
em ambientes físicos, dei-
xando de ser 100% formato 
digital? 

Ainda são muitas as per-
guntas. No entanto, tudo 
leva a crer que o próximo 
ano já será diferente para 
o mercado de eventos, com 
uma retomada gradual do 
presencial. E com a mudan-
ça de cenário, as compa-
nhias deverão segmentar os 
seus eventos. Quais serão 
realizados na modalidade 
predominantemente onli-
ne? Quais serão híbridos 
e quais serão presenciais? 

A tendência é que treina-
mentos, pequenos debates, 
reuniões executivas, entre 
outros eventos de menor 
porte, permaneçam quase 
que 100% digitais, enquan-

to os encontros de médio e 
grande porte voltem para 
suas estruturas físicas, so-
mados à presença virtual, 
a fim de aumentar capila-
ridade e garantir que mais 
pessoas tenham acesso ao 
conteúdo, independente de 
onde estiverem. 

Uma coisa é certa: a 
tecnologia veio para ficar, 
ora como único meio de 
transmissão do evento, 
ora para complementar e 
capilarizar a experiência 
do público no presencial. 
Dados da consultoria Grand 
View Research corroboram 
essa visão promissora sobre 
o mercado. A estimativa 
é que o setor de eventos 
virtuais alcance um cres-
cimento de aproximada-
mente 1000% na próxima 
década, saltando de US$ 78 
bilhões em 2020 para US$ 
774 bilhões em 2030. 

A projeção aponta ainda 
para um mercado mais 
eficiente com o passar 
do tempo. Isto é, haverá 
maiores investimentos em 
tecnologia e esse desenvol-
vimento do mercado irá tra-
zer mais benefícios para as 
empresas que optam pelo 
online e os resultados que 
elas procuram. Comparado 
a um evento presencial, as 
vantagens de um formato 
online para as empresas 
são inúmeras. Entre as 
principais estão a redução 
de custos, dado que não há 
gastos com deslocamento 
de palestrantes ou convi-
dados, e a ampliação do 
alcance, uma vez que fica 
mais fácil atingir milhares 
de pessoas no online do que 
no presencial. 

Além disso, há ainda 
o acesso a resultados e 
métricas que se tornam 
acionáveis pós evento, já 
que a empresa tem dispo-
níveis informações precisas 
de presença e engajamento 
do público - sempre em 
conformidade com Leis de 
Segurança da Informação 
e Proteção de Dados - que 
podem ensinar muito sobre 
seus clientes e o conteúdo 
transmitido, permitindo 
uma melhoria contínua da 
qualidade do evento como 
um todo. Para oferecer a 
melhor experiência para 
quem participa, a premissa 
é fazer eventos com um 
propósito - não apenas por 
fazer. 

É essencial ter um moti-
vo, um objetivo claro e bem 
definido para realização da-
quele evento, para aquele 
público, naquele momento, 
e ter métricas de resultado 
bem definidas e mensurá-
veis. Se a empresa possui 
essas respostas, a tecno-
logia para realização do 
evento digital atuará a seu 
favor. Tudo o que é medido 
pode ser melhorado, e uma 
das principais vantagens do 
evento no ambiente digital 
é exatamente a possibili-
dade de avaliar e aprender 
com estas métricas. 

Com isso, o organizador 
continua aprimorando e re-
finando sempre a qualidade 
dos conteúdos. Da neces-
sidade de se reinventar, o 
setor evoluiu e continuará 
bastante aquecido nos 
próximos anos, se desen-
volvendo à medida que 
novas tecnologias surgem. 
Tempos incríveis estão 
por vir. 

(*) É Co-fundador e CEO da Evnts, 
startup de tecnologia que permite 
a realização e gestão de eventos 
corporativos digitais de ponta a 

ponta (www.evnts.com.br).

Alexandre Rodrigues (*)Janus Agcaoili e Earle Earnshaw (*)

Organizações que são 
afetadas por ran-
somware normal-

mente têm perdas financei-
ras na ordem de milhões, 
além de experimentarem a 
inacessibilidade e até mes-
mo a exposição de dados 
confidenciais. A maioria dos 
ataques recentes utilizou 
técnicas de dupla extorsão, 
em que os hackers cripto-
grafam os arquivos de uma 
empresa e vazam seus dados 
para o público. 

Tudo leva a crer que em 
2021 os ataques do tipo ran-
somware serão uma ameaça 
ainda mais preocupante, à 
medida que se tornarão mais 
direcionados. Os cibercrimi-
nosos também continuarão 
a usar ferramentas legítimas 
para facilitar e aumentar os 
ataques de ransomware. Por 
si só, essas ferramentas não 
são maliciosas. Muito pelo 
contrário, elas ajudam na 
pesquisa de segurança ou 
aumento da eficiência dos 
programas. 

No entanto, como muitas 
outras tecnologias, os ci-
bercriminosos encontraram 
uma maneira de explorá-las, 
tornando-as um componen-
te típico de campanhas de 
ransomware e de outros 
ataques cibernéticos. O Cen-

Tudo leva a crer que em 2021 os ataques do tipo ransomware 
serão uma ameaça ainda mais preocupante.

Ferramentas legítimas armadas 
para ransomware em 2021

À medida que os operadores de ransomware aumentam seus arsenais de armas, as empresas correm 
um risco, cada vez maior, de sofrer graves consequências desses ataques

Além disso, quando vistas 
a partir de um único ponto 
de entrada (por exemplo, 
se olharmos somente a 
partir do endpoint), as 
detecções podem parecer 
benignas, mesmo quando 
deveriam fazer o alarme 
soar. O que não ocorreria 
se fossem vistas de uma 
perspectiva mais ampla e 
com maior contexto em 
relação a outras camadas, 
como e-mails, servidores e 
workloads em nuvem. No 
rastreamento de ameaças, 
as organizações estariam 
melhor protegidas se de-
pendessem não apenas de 
detecções de arquivos e 
hashes, mas também do 
monitoramento do compor-
tamento em camadas. 

As soluções de defesa para 
plataformas que centralizam 
alertas de risco fornecem 
maior visibilidade e poder de 
detecção porque correlacio-
nam as diferentes camadas 
(endpoints, e-mails, servido-
res e workloads na nuvem), 
garantindo que nenhum 
incidente significativo passe 
despercebido. Isso permite 
uma resposta mais rápida 
às ameaças antes que elas 
possam causar qualquer 
dano real ao sistema. 

(*) - Threat Research Engineer da 
Trend Micro (www.trendmicro.com).
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tro Nacional de Segurança 
Cibernética do Reino Unido 
(NCSC) publicou uma lista 
dessas ferramentas em um 
relatório. 

O uso de ferramentas 
legítimas para campanhas 
de ransomware é atraente 
por várias razões. Primeiro, 
como não são maliciosas 
em si, elas podem escapar 
da detecção. Outro fator é 
que essas ferramentas são 
de código aberto e, portan-
to, podem ser acessadas e 
usadas pelo público, gra-
tuitamente. E, por último, 
são como uma faca de dois 
gumes, já que ao mesmo 
tempo que beneficiam os 
analistas de segurança com 
seus recursos, são usadas 

pelos cibercriminosos, 
como vantajosas armas de 
ataque.

A presença de ferramentas 
legítimas “armadas” deve ser 
detectada para que as equi-
pes de segurança possam 
interromper uma campanha 
de ransomware e resgatar os 
seus rastros. No entanto, isso 
é mais fácil de dizer do que 
fazer, pois essas ferramentas 
podem se disfarçar de várias 
maneiras. Uma delas é por 
meio de recursos usados 
para implementar as técni-
cas de evasão. Cibercrimino-
sos também podem alterar o 
código dessas ferramentas 
para ajustar as partes que 
desencadeiam soluções an-
timalware.
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