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Identificar quais os principais processos de negócios ou linhas 
de produtos e serviços, quais os riscos, os impactos e planejar 
as estratégias de continuidade são primordiais para traçar um 
Plano de Continuidade de Negócios (PCN). Isso auxilia a médio 
e longo prazo proteger os investimentos de acionistas, investi-
dores, garantir empregos e minimizar impactos a clientes ou a 
sociedades.  

Saiba como elaborar um Plano de Continuidade  
de Negócios

As marcas não são mais as mesmas desde que os influenciadores ocu-
param todos os espaços. De acordo com o levantamento da Opinion Box, 
empresa de soluções de pesquisa de mercado online, 67% dos usuários do 
Instagram no Brasil seguem influenciadores e 55% disseram já ter comprado 
algo que um influenciador digital indicou ou usa. Esses dados só reforçam 
o quanto as empresas podem aprender com os influencers e o quanto 
eles são importantes na comunicação com seus consumidores.  

O que as marcas podem aprender com os 
creators? 

A transformação digital tem sido escancarada como um tema recor-
rente em muitas empresas dos mais diferentes portes e segmentos. As 
organizações que estão entrando nesse processo têm notado a importân-
cia de terem bons profissionais para liderarem essa inserção no digital, 
com conhecimento e experiência para guiá-las pelos caminhos mais 
sustentáveis nessa jornada. Entretanto, tenho notado uma persistente e 
preocupante quantidade de erros cometidos na busca por esses líderes 
que, se não forrem corrigidos, irão comprometer seriamente a execução 
dessa jornada de transformação.  

Os cinco erros mais comuns ao contratar líderes 
de transformação digital

Imagem de Pete Linforth por Pixabay 

Negócios em Pauta

BMW X6 M Competition chega ao Brasil 
O BMW Group Brasil traz ao Brasil mais um veículo testado da arte 

desenvolvido pela divisão M e continua acelerar sua estratégia de 
lançamentos de produtos. Agora é a vez do país receber o BMW X6 M 
Competition 2022, que chega com aprimoramentos no design, lista de 
equipamentos e tecnologia, prioriza ainda mais os aspectos de perfor-
mance e alia dirigibilidade, conforto e sofisticação. Chega à Rede de 
Concessionários BMW no Brasil com preço sugerido de R$ 986.950,00. 
Sua performance é assegurada pelo propulsor de 8 cilindros, bi-turbo, 
sendo duas turbinas com tecnologia "twin power" com bancadas de 
admissão de fluxo cruzado - sistema patenteado BMW Group, com 
deslocamento de 4.4 litros, que geram 625 cv de potência a 6.000 giros e 
possui torque de 750 Nm, atingidos na faixa entre 1.800 e 5.860 rotações, 
garantindo aceleração de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos e velocidade 
máxima de 290 km/h. Saiba mais: (www.bmw.com.br).    Leia a 
coluna completa na página 3

Foto: bmw.com/reprodução

News@TI

Inscrições para cursos do CPS em parceria 
com a Salesforce terminam nesta quinta

@Terminam nesta quinta-feira (17) as inscrições para 1,3 mil vagas em 
cursos gratuitos de formação de administradores e desenvolvedores 

em sistemas Salesforce. A iniciativa é resultado de parceria do Centro 
Paula Souza (CPS) com a empresa de soluções CRM, sigla em inglês para 
softwares de gestão de relacionamento com clientes, e a K2 University, 
provedor autorizado de treinamento da Trailhead Academy, por meio do 
programa Minha Chance, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia (SDE) do Estado de São Paulo. Os interessados em 
participar do processo de seleção devem fazer a inscrição pelo site. No 
último dia, o prazo encerra-se às 15 horas. A seleção ocorre por meio de 
uma prova online, em que os candidatos podem optar pelos dias 19 ou 20 
de junho. O resultado será divulgado no dia 22 de junho (https://ensino.
fundacaofat.org.br/).    Leia a coluna completa na página 2

AI/Toti

Mudanças 
Transformadoras 
para Liderança

Marcelo Salvo

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

MARCA PESSOAL FORTE é FuNDAMENTAL 
PARA vIgORAR NA CARREIRA     Leia na página 6

ESTRATégIA CORPORATIvA

Como será a escola brasileira 
quando a pandemia passar? 
Estaremos melhor preparados 
caso novas pandemias apareçam 
no futuro, daqui a cinco ou 20 
anos? 

é difícil não tentar adivinhar de que formas 
absorveremos os impactos e as lições deste 

momento tão complexo para a Educação bra-
sileira. No entanto, em termos de Educação, 
nenhuma transformação é rápida ou indolor. 

As feridas abertas por tantas adaptações e 
tantas perdas ao longo do último ano ainda 
não estão sequer fechadas. Sua cicatrização 
é ainda um horizonte distante e será preciso 
pensar primeiro no presente que ainda persis-
te, antes de nos debruçarmos sobre o futuro 
hipotético. É justo lembrar que nenhum dos 
problemas enfrentados hoje pelas escolas 
deste país é novo. 

O que a pandemia fez foi salientar as 
questões estruturais deficitárias com as 
quais a escola brasileira sempre conviveu. 
Principalmente - mas não apenas - a escola 
pública. E, mesmo dentro da escola pública, 
muitas realidades distintas se sobrepõem. 
Para quem trabalha com Educação, nada 
disso é novidade. No entanto, há mais de 
um ano esses problemas saltaram os muros 
das escolas e ficaram expostos ao restante 
da sociedade, que foi convocada a olhar para 
essas condições. 

A atual circunstância pode gerar dois tipos 
de reação: 1) reconhecer as imperfeições e 
tentar entender como é possível minimizá-
-las; ou 2) simplesmente apontar os erros, 
sem propor possíveis maneiras de repensá-
-los. Um dos traços mais marcantes desta 
pandemia é a capacidade de nos fazer refletir 
sobre a impermanência de tudo aquilo que 
considerávamos garantido. Uma constatação, 
aliás, já preconizada por Zygmunt Bauman e 
sua modernidade líquida: a única constância 
é a inconstância. 

As respostas não são certas na vida contem-
porânea. Isso não se deve apenas à pandemia 

Educação no pós-pandemia
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e se aplica a todos os aspectos de nosso coti-
diano, inclusive à Educação. Fala-se muito, há 
muito tempo, sobre revolução educacional. 
Dizem que é preciso mudar a Educação, que 
precisamos de grandes mudanças. Pois bem, 
essas grandes mudanças chegaram. Mas as 
grandes mudanças provocam incômodo, 
levam tempo e demandam muito trabalho. 
Isto posto, todos os elementos envolvidos 
na formação de nossos jovens precisam 
considerar essa condição. 

A formação docente precisa olhar para 
essas incertezas; a organização do espaço 
físico deve compreender possibilidades antes 
desnecessárias; a proposta curricular tem de 
identificar de que formas os diferentes sabe-
res podem ser trabalhados em circunstâncias 
diversas. Embora a Base Nacional Comum 
Curricular fale sobre isso, nunca antes foi tão 
urgente vivenciar essas reflexões para que a 
escola esteja cada vez mais consonante com 
a multiplicidade que se apresenta.

Nesse cenário, construir políticas públicas 
é parte de um processo muito mais profundo. 
Nossas crianças apresentarão marcas deste 
período que estão passando fora da escola. 
Então, qualquer esforço precisará contemplar 
essas cicatrizes. Quanto mais autonomia a 
escola tiver para lidar com suas próprias 

necessidades, melhor. Na pesquisa Vozes 
Docentes, realizada pela rede Conectando 
Saberes, 97% dos professores afirmam que 
gostariam de participar da construção de 
políticas públicas de seus municípios. 

Isso acontece porque há questões que são 
muito particulares de cada um dos rincões 
do Brasil. Há que se rever pontos como 
merenda escolar, transporte, permanência 
desses alunos na escola. Não se trata apenas 
de evitar que eles evadam ou que percam um 
ou dois anos letivos, mas, principalmente, 
de garantir uma aprendizagem efetiva e de 
qualidade. Antes de desenhar políticas para 
uma futura pandemia, é fundamental olhar 
para a pandemia atual. 

Tentar entender que segmentos da legislação 
e da documentação escolar não cabem em uma 
escola que se depara com o inesperado e, assim, 
agir juntos, como sociedade, para melhorar 
essas especificidades. É uma característica 
da Educação desconstruir-se e reconstruir-se 
continuamente. Por isso, uma das maiores 
armadilhas neste momento é imaginar que, 
quando tudo passar, nossos alunos voltarão a 
viver a escola que viviam antes de 2020. 

Aquela escola não existe mais. Talvez o mais 
importante seja entender que o que estamos 
vivenciando não é uma sala de espera para 
um futuro pós-pandêmico, mas uma realidade 
concreta. Havia um jeito de educar antes da 
pandemia, há um jeito de educar agora e ha-
verá um terceiro jeito de educar no amanhã.

Talvez seja preciso entender que, caso essa 
situação se repita no futuro, novamente não 
saberemos como agir. 

Porque seremos outros, o cenário será ou-
tro. E, se não podemos preparar uma mochila 
de emergência, podemos estar mais abertos 
a uma escuta ativa, um olhar comprometi-
do, uma escolha atenta e verdadeiramente 
empática. Essa atitude pode servir para uma 
próxima pandemia, mas também para receber 
os alunos de volta amanhã ou depois. Se, como 
disse Bauman, não há certezas, precisamos 
estar preparados para agir com o coração 
pleno, mesmo na incerteza.

(Fonte: Angela Biscouto é consultora pedagógica do 
Sistema de Ensino Aprende Brasil).

Turistas dos EuA na Europa
Os representantes dos 27 países-

-membros da União Europeia apro-
varam ontem (16) a revogação das 
restrições de viagens para turistas dos 
Estados Unidos, mesmo que não esti-
verem vacinados contra a Covid-19. Os 
embaixadores decidiram atualizar a lista 
de nações permitidas e incluíram ainda 
outros oito países: Albânia, Macedônia 
do Norte, Sérvia, Líbano, Taiwan, Macau 
e Hong Kong. Nenhum país da América 
Latina, incluindo o Brasil, teve qualquer 
tipo de alívio nas restrições (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/marca-pessoal-forte-e-fundamental-para-vigorar-na-carreira/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-17-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-17-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/mudancas-transformadoras-para-lideranca/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-cinco-erros-mais-comuns-ao-contratar-lideres-de-transformacao-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-as-marcas-podem-aprender-com-os-creators/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/saiba-como-elaborar-um-plano-de-continuidade-de-negocios-2/
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OpiniãO
A cabeça do dragão

O filme “Lost in 
Translation”, da 
diretora Sofia Copolla, 
narra a passagem de 
dois americanos pelo 
Japão. 

Em vários momentos, os 
personagens parecem 
ter perdido o sentido 

na tradução de alguma ação 
ou fala, bem como ficam per-
didos na compreensão da cul-
tura japonesa em quase sua 
totalidade. Assim que me sin-
to em relação a China. Apesar 
de tê-la conhecido há mais 
de 25 anos, quando ainda 
predominavam as bicicletas 
e os homens vestindo o traje 
tradicional de Mao Zedong, é 
um destino que quanto mais 
busco, leio e estudo, parece 
que mais distante estou de 
compreendê-lo.

Se às vezes achamos o Bra-
sil complicado de entender, 
imagine a China, que tem 
quase 4.500 anos a mais em 
sua história, 302 línguas fa-
ladas e uma população quase 
sete vezes maior. Mas ao me 
deparar com as contradições 
da China atual, sempre me 
recordo do paradoxo de Só-
crates: só sei que nada sei! 

Buscando algo bem mais 
recente, a sinóloga italiana 
Giada Messetti desabafa em 
seu livro sobre a China: “De-
pois de morar tantos anos no 
país, aprendi uma única coisa. 
Quando se trata de China, so-
mente uma coisa é certa: nada 
é simples como possa pare-
cer. Nada!” Paradoxalmente, 
aceitar essa complexidade 
auxilia a entender um pouco 
mais o dragão através de três 
importantes perspectivas: 
yin e o yang, o pensamento 
chinês e o confucionismo.

O Yin e o Yang é uma das 
mais importantes caracterís-
ticas da filosofia chinesa e, 
como quase tudo na China, 
é algo simples e complexo 
ao mesmo tempo. O princí-
pio afirma que tudo existe 
de forma interdependente e 
em opostos contraditórios, 
como frio-calor, antigo-novo, 
escuro-claro e feminino-
-masculino. A interação 
entre os extremos mantém 
a harmonia do universo e 
influencia tudo ao seu redor. 

O Yin e o Yang normal-
mente sugerem lidar com as 
coisas de modo balanceado 
e harmônico entre os dois 
elementos que influenciam 
diversos aspectos do dia a 
dia. Por exemplo, no espaço 
de trabalho empregados ou 
executivos têm situações 
em que precisam ser mais 
receptivos (yin) e momentos 
que devem ser mais agres-
sivos (yang) para o bem da 
organização. Na paternidade, 
tem situações que os pais 
precisam ser mais carinhosos 
e acolhedores (yin) e em 
outros mais retos e discipli-
nadores (yang).

Muito dos desencontros 
está na diferença na lógica 
do pensar de um ocidental 
e um chinês. No ocidente, 
temos um modo de pensar 
linear, analítico e atento à 
classificação, enquanto o 
chinês pensa circularmente, 
holisticamente e mais atento 
à concatenação. O pensa-
mento chinês é lateral, não é 
possível isolar analiticamente 
um pedaço da realidade. 
Sempre o contexto é levado 
em consideração. 

Nosso pensamento segue 
uma linha lógica, iniciando 
por generalizações e mo-
vendo para os específicos. 

Os chineses tendem a mover 
da generalização para o espe-
cífico dos detalhes diversas 
vezes, sem ordem, o que nos 
parece sem sentido algum. O 
foco do pensamento chinês é 
no resultado e não na lógica 
em si. O mundo parece ser 
muito complexo para seguir 
a linearidade do pensamento 
ocidental. O pensamento 
chinês não é linear, mas um 
emaranhado de ideias.

Também influencia no 
modo de pensar as diferen-
ças nos sistemas de valor. 
Nós ocidentais prezamos 
acima de tudo pelo direito 
individual, a liberdade e a 
escolha livre. No outro lado 
do mundo, o grupo sempre 
está acima do individual. A 
harmonia e os objetivos co-
letivos são mais importantes 
que as preferências individu-
ais e as diferenças culturais e 
de valores. Um reflexo desta 
diferença no modo de pensar 
se dá no campo da medicina. 

No ocidente se analisa o 
paciente pelas diversas partes 
do organismo (neurologista, 
cardiologista, ginecologista, 
etc...), enquanto a medicina 
tradicional chinesa se baseia 
no equilíbrio de uma parte do 
corpo com a outra, no interior 
do mesmo sistema. Alguém 
que já tenha feito acupun-
tura irá recordar. Os valores 
predominantes da sociedade 
chinesa derivam dos prescritos 
do filósofo Confúcio, cujos 
pensamentos escritos nos Diá-
logos de Confúcio se tornaram 
como uma fusão da Bíblia e a 
Constituição para os chineses. 

Seus ensinamentos mo-
rais datam de mais de 2.500 
anos e, diferentemente das 
religiões monoteístas, não 
prega uma receita de bula 
para se chegar ao paraíso, 
mas um código de conduta 
social. Este sistema filosófi-
co constitui um conjunto de 
ensinamentos sobre ética e 
harmonia social e podem ser 
resumidos na célebre frase 
de Confúcio: "não faça aos 
outros aquilo que não gosta-
ria que fizessem a ti”. Um dos 
aspectos mais importantes do 
Confucionismo é o respeito 
e a devoção aos mais velhos, 
e isso implica disciplina, 
respeito e deferência nas 
famílias, escolas e governo.

Mao Zedong considerava a 
filosofia, ligada aos imperado-
res e ideologicamente oposta 
aos ensinamentos marxistas, 
retrógada e por isso tentou 
bani-la. Mandou destruir os 
templos, derrubar as estátu-
as de Confúcio e queimar os 
livros que pregavam a doutri-
na. Porém, a filosofia nunca 
deixou de existir e Xi Jinping 
promoveu o renascimento do 
confucionismo como forma 
de expelir a influência do 
pensamento ocidental, prin-
cipalmente o americano de 
valores individuais e do poder 
da democracia. E, também, 
como forma de legitimar e 
consolidar o seu poder e do 
partido comunista como líder 
moral do pensamento chinês. 

Com a China voltando a ser 
protagonista dos destinos do 
mundo, ir além dos estereó-
tipos ligados ao país é uma 
habilidade fundamental para 
quem quer compreender os 
prováveis destinos da huma-
nidade. Vimos que apenas 
ignorá-la pode levar a novos 
desastres, como a Covid-19.

(*) - Empresário e Cientista 
Econômico, pesquisa atitudes 

relativas à globalização em seu 
doutorado no Rollins College 

(EUA). É autor do livro 'Crônicas de 
uma Pandemia – reflexões de um 

idealista'.

Gustavo Miotti (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

clientes acompanhar, em tempo real, com mais eficiência e segurança, 
equipamentos, veículos e cargas. A previsão é que a solução esteja 
disponível no mercado brasileiro já no começo do segundo semestre, 
com custo mais baixo que equipamentos de rastreamento que atuam 
principalmente com rede 2G. A tecnologia 4G, na qual a TIM possui 
cobertura em mais de 4.154 cidades, irá beneficiar dispositivos em 
movimento como também otimizar o volume de dados trafegados, 
gerando economia, com melhor gestão da operação e menor custo de 
conectividade (www.tim.com.br) ou (https://www.getrak.com.br/pt/).

Startup lança serviço que ajuda clientes a não 
esquecerem o pagamento de seus boletos

@A Celcoin - que oferece infraestrutura financeira para fintechs e bancos 
- acaba de lançar o Débito Direto Autorizado, um serviço de comuni-

cação eletrônica de boletos que permite, por meio de APIS, que fintechs 
e bancos disponibilizem - no seu próprio app ou site - uma lista atualizada 
diariamente com os boletos a serem pagos pelos seus clientes. Para isso, a 
tecnologia da Celcoin realiza consultas (autorizadas pelo usuário) do CPF 
ou CNPJ registrados no sistema financeiro brasileiro e consegue saber quais 
boletos aquela pessoa, seja física ou jurídica, tem a pagar.

Osf Digital adquire a Werise

@A OSF Digital, fornecedora líder de soluções comerciais e serviços 
de transformação digital para empresas B2B e B2C em todo o mun-

do, anuncia a aquisição da Werise, empresa brasileira fornecedora de 
soluções em Salesforce Marketing, Sales e Service Clouds. A aquisição 
acelera a estratégia da OSF de fortalecer sua oferta de Salesforce na 
América Latina. Os valores da aquisição não estão sendo divulgados. 
A OSF Digital, reconhecida como Salesforce Expert Navigator em B2B 
e B2C Commerce Cloud e nos ramos de Bens de Consumo e Varejo, 
está focada em se tornar a primeira opção de parceiro global para 
transformação no comércio digital. Com uma profunda expertise em 
indústria e tecnologia, a empresa consegue identificar os requisitos 
particulares de cada cliente e desenvolver soluções comerciais inova-
doras para mercados e verticais específicos de cada setor (osf.digital).

Guardicore reforça time comercial

@A Guardicore, empresa de segmentação que oferece soluções dis-
ruptivas para atualizar o tradicional mercado de firewalls, anuncia 

que Mauricio Fernandes, profissional com 15 anos de experiência em 
cibersegurança, assume o cargo de Representante Regional de Vendas 
para Brasil e América Latina. Ele passa a fazer parte do time comercial 
da empresa para atuar prioritariamente no mercado brasileiro, junto a 
grandes contas que exigem projetos complexos (www.guardicore.com).

FreteBras cria conta digital própria com 
tecnologia da Hub Fintech

@Com o objetivo de inovar as transações de pagamentos de fretes 
entre os mais de 540 mil caminhoneiros e 13 mil empresas ca-

dastrados em seu marketplace, a FreteBras, maior plataforma online 
de transporte de cargas da América do Sul, escolheu a Hub Fintech 
- referência em soluções Banking as a Service para o mercado B2B2C, 
que oferece soluções para conta digitais, recebíveis e pagamentos 
corporativos no modelo White Label - para criar sua própria conta 
digital. Kauê Santos, Head de Soluções Financeiras da FreteBras, 
explica que o principal objetivo dessa iniciativa é oferecer uma forma 
mais eficiente e segura de realizar transações entre caminhoneiros e 
empresas. “Esse ainda é um mercado que opera com dinheiro vivo, 
carta frete e outras formas pouco seguras de pagamento, sendo arris-
cado para o caminhoneiro e pouco eficiente para as empresas. Nosso 
objetivo é trazer um conjunto de soluções financeiras conectadas de 
forma segura para a jornada do frete”.

Pesquisa revela o futuro das prescrições 
digitais no Brasil

@A healthtech Memed divulgou uma pesquisa, realizada por sua 
área de Customer Experience, que revela o futuro das prescrições 

médicas digitais no Brasil. A pesquisa com médicos foi dividida em 
duas etapas realizadas em agosto de 2020 e maio de 2021, gerando 
dados comparativos entre os períodos. Já a pesquisa com farmácias, 
foi realizada em apenas uma (agosto 2020). Dentre os respondentes, 
na primeira etapa, 94% indicaram satisfação na experiência com as 
receitas digitais. O número manteve-se na segunda etapa, uma vez que 
94% dos profissionais de saúde indicaram estar satisfeitos também, 
havendo crescimento de 10 pontos percentuais de “Bom” para “Exce-
lente”, evidenciando consistência satisfatória entre os períodos. Com 
relação à continuidade do envio das receitas digitais no cenário pós 
pandemia, em uma escala de probabilidade de 0 a 10, 82% dos médicos 
atribuíram 9 e 10 para manutenção do envio aos seus pacientes, já na 
segunda etapa esta mesma pergunta gerou um resultado 87% favorável 
à continuidade do formato digital (https://memed.com.br/).

Getrak e TIM anunciam parceria em solução 
de rastreamento 4G

@A Getrak, maior provedora de tecnologia para empresas de ras-
treamento e IoT da América Latina, é a nova parceira da TIM, 

líder na cobertura de quarta geração no Brasil, no desenvolvimento de 
equipamentos 4G no mercado de logística. A solução irá permitir aos 

O feeling do empreendedor só é útil 
se for transformado em ciência

A sensibilidade na tomada de decisão é importante, mas precisa ser replicada por todo o time para que a empresa 
cresça de forma ordenada. 

Rodrigo Bernardinelli (*)

O feeling do empreendedor na 
tomada de decisão é um ponto 
fundamental para o sucesso 

de uma startup. Mas se a intenção for 
escalar – como quase sempre é –, essa 
sensibilidade precisa se traduzir em 
algo mais objetivo.

No livro "Blink", Malcolm Gladwell ex-
plica que o que chamamos de inspiração 
é, na verdade, uma decisão rápida de 
uma mente muito bem treinada. Ele cita 
o conceito do inconsciente adaptável, 
a parte do nosso cérebro que chega 
rapidamente a conclusões, e afirma que 
o poder de avaliar determinada situação 
em poucos segundos é "uma habilidade 
que pode ser desenvolvida por qualquer 
pessoa". Ou seja: todos nós podemos 
desenvolver o feeling - mas, para isso, 
precisamos ter bagagem.

O conhecimento que coletei ao lon-
go dos anos como executivo do setor 
corporativo e, mais recentemente, em-
preendedor, não é algo místico. É fruto 
de aprendizado. E, se foi aprendido, 
precisa ser transformado em método, 
ciência. Como nosso objetivo na Digibee 
é crescer, não dá nem para controlar 
todos os colaboradores da empresa e, 
tampouco, deixar na conta do feeling, 
ou da bagagem, de cada um. Não porque 
os outros não sejam bons - mas porque, 
desse jeito, cada um vai para um lado. 

Conquistando o amor do cliente
Toda essa estratégia de definição de 

processos está ligada a um objetivo sim-
ples, mas não simplista: ser amado pelo 
cliente. Um cliente que te ama também 
te recomenda aos outros, e isso reduz 
bastante o esforço em marketing e 
vendas. E nem precisamos falar sobre 
o quanto é estimulante receber um 
feedback feliz e satisfeito de quem 
confiou no seu produto ou serviço.

Para que o cliente te ame, é preci-
so causar um impacto significativo e 
superar suas expectativas em cada 
interação. É fundamental estabelecer 
uma comunicação clara e efetiva. A 
parte dolorosa - mas necessária - dessa 

Afinal, quando estamos escalando, 
automaticamente começamos a atingir 
um número maior de clientes. Aquele 
processo que funciona para poucos 
precisa rodar também em muitos. E a 
equipe interna, incluindo os talentos 
que estão sendo contratados, fazem 
parte da consolidação dessa nova cul-
tura. Ser amado por dezenas é tarefa 
complexa; por centenas, então…

Pode-se dizer que a Digibee teve o seu 
momento do "vendedor herói", onde de-
pendia essencialmente da sensibilidade 
e habilidade dos fundadores – no caso 
eu, Vitor Sousa e Peter Kreslins – para 
fazer a empresa crescer. 

Isso fez parte do desenvolvimento 
da startup, mas já é passado. Somos 
uma scale-up e tudo, agora, precisa ser 
pensado a partir do modelo de time. O 
marketing precisa gerar leads suficien-
tes para a equipe de prospecção marcar 
a primeira reunião com o cliente, para 
dar subsídios para que o vendedor 
faça um negócio. A monitoração, de-
pois, será feita pelo time de customer 
success. A máquina precisa funcionar 
como um todo. E nessa hora, com a 
empresa rodando como um organismo 
vivo, o feeling do empreendedor só será 
útil se tiver virado ciência.

comunicação clara e assertiva é apren-
der a dizer "não".   

Responder "sim" é muito fácil. O "não" 
é antipático, desconfortável. Ninguém 
gosta de falar "não". Mas saber a hora de 
negar é tão importante quanto superar 
expectativas nas entregas, porque a 
prática está ancorada em honestidade 
e transparência na relação. O "não" 
deve partir tanto da estratégia quanto 
dos processos. Você não vai responder: 
"meu feeling diz para não fazer isso". 
Muito pelo contrário: "não faremos isso 
porque nós combinamos outra coisa". 
Simples e efetivo, sem comprometer a 
relação entre as empresas. 

Do vendedor herói ao time
Quando falamos em métricas, o ra-

ciocínio também está ligado a algo mais 
científico e menos místico, digamos 
assim. Vou dar um exemplo. Uma apre-
sentação espetacular de um produto 
não é o objetivo final de um processo 
bem-sucedido de vendas. Um processo 
bem-sucedido de vendas é embasado 
em matemática pura e medição do que 
está funcionando e do que não está. Na 
análise das taxas de conversão de uma 
fase da venda para outra, por exemplo, 
há alguma queda significativa? Como se 
pode corrigir isso?

Foto de Karolina Grabowska no Pexels
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ressados em “turbinar” suas carreiras com novas experiências e 
conhecimentos, ou mesmo dar uma “guinada” em sua trajetória. O 
programa é composto por três módulos, que podem ser realizados 
em módulos independentes, conferindo flexibilidade ao percurso 
formativo. Ao final de cada módulo, o aluno recebe dois certificados, 
um brasileiro e outro emitido pelo Ministério do Trabalho francês. 
A partir do segundo semestre do curso, a programação inclui mas-
terclasses e palestras com professores visitantes internacionais, 
que trarão aos alunos experiências inovadoras no contexto global. 
Inscrições e mais informações pelo site (https://processoseletivo.
ecole-intuit-lab.com.br/).

E - Trainee em Minas
O Grupo Supernosso, empresa do segmento varejista, está com inscrições 
abertas para o “Trainee Grupo Supernosso 2021”. Podem se candidatar 
profissionais de nível superior, de qualquer curso, formados entre junho 
de 2018 e agosto de 2021. É necessário também ter disponibilidade para 
trabalhar em Belo Horizonte ou Contagem. O processo de seleção será 
100% online e após uma triagem inicial, os candidatos passarão por 
testes de lógica, avaliação de habilidades e comportamento, dinâmicas e 
entrevistas. Os selecionados vão trabalhar em diversas áreas da empresa 
como: operações, comercial, gestão, projetos, financeiro, RH, marketing, 
logística e indústria. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site: 
(https://traineegruposupernosso.com.br/).

F - Educação Financeira
Duas empresas unem forças para contribuir de forma ativa na educação 
financeira dos consumidores. É com esse objetivo que o Reclame AQUI 
e a Xpeed School anunciam uma parceria inédita no Brasil, uma gama 
de cursos – desde o básico até o avançado – para ensinar os consumido-
res não só a se organizar financeiramente, mas também a investir para 
aumentar seu poder de compra. A meta é ambiciosa: levar educação 
financeira aos mais de 30 milhões de usuários e 400 mil empresas cadas-
trados atualmente no Reclame AQUI. São nove cursos totalmente online 
e distribuídos em três trilhas preparadas e ministradas com grandes 
nomes do mercado financeiro. Inscriçõs e mais informações: (https://
xpeedschool.com.br/empresas/reclame-aqui/).

G - Viagens com Benefícios
O myWorld Benefit Program, líder mundial de benefícios, multicanal e 
multissetorial, que permite aos seus consumidores receberem diversas 
vantagens, como Cashback (dinheiro de volta) e Shopping Points (SP), 
acaba de lançar a travelWorld, sua mais nova plataforma online de viagens 

A - Cursos Semipresenciais
O Senai-SP acaba de abrir processo seletivo para 3840 vagas gratuitas para 
cursos técnicos semipresenciais, nas mais diversas áreas tecnológicas, 
como Alimentos, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Logística, Manutenção 
Automotiva, Mecânica, Mecatrônica, Redes de Computadores, Refrigeração 
e Climatização e Segurança do Trabalho. Há oportunidades em 60 escolas 
do estado de São Paulo. Os cursos possuem duração de um ano e meio a 
dois anos, sendo 80% online e 20% presencial. Para a etapa presencial, 
poderá ser escolhido o período da manhã, tarde e noite, em dias da sema-
na ou aos sábados, de acordo com a disponibilidade da unidade escolar. 
Mais informações: (www.sp.senai.br) e (bit.ly/ tecnicosemipresencial). 

B - Novos Talentos
A Populos, empresa especializada em soluções de End User Compu-
ting, Infraestrutura e Cloud, anuncia o lançamento do Geração Tech, 
programa de estágios que tem como objetivo atrair e preparar novos 
talentos para o mercado de trabalho. Candidatos a partir de 16 anos, 
com disponibilidade para estagiar seis horas por dia, num modelo de 
trabalho híbrido, que inclui atividades remotas e presenciais na cidade 
de São Paulo.  É obrigatório que o interessado esteja regularmente 
matriculado no Ensino Médio técnico ou superior em áreas relacionadas 
à TI. Os principais critérios de avaliação serão o nível de envolvimento 
dos candidatos com TI, iniciativa e vontade de aprender. Inscrições: 
(www.populos.com.br).

C - Oportunidades de Emprego
O ZAP+, unidade de negócios da OLX Brasil dedicada ao mercado imobi-
liário, está com processo seletivo aberto para 65 vagas. As oportunidades 
vão dos níveis de assistente a gerente, em diferentes áreas da empresa, 
incluindo operações, marketing, relacionamento e experiência, plane-
jamento comercial, desenvolvimento de novos produtos e inteligência 
de dados. Desde janeiro, 49 profissionais já foram contratados. Agora, 
são 24 oportunidades para atuar na área corporativa, e 41 para posições 
em Tecnologia - essas serão mantidas em trabalho 100% em home office 
após a pandemia, possibilitando a candidatura mesmo de profissionais 
que não residam no Rio de Janeiro e São Paulo, cidades onde ficam os 
escritórios da empresa. As inscrições podem ser feitas por meio do link 
(careers.smartrecruiters.com/OLXBrasil). 

D - Design & Comunicação
A École Intuit Lab abre inscrições para o curso Design & Comu-
nicação - Atualização Profissional, voltado aos profissionais inte-

que chega agora ao Brasil. A marca que já oferece compra de voos e 
reserva de hotéis, futuramente também terá também em seu portfólio 
pacotes de viagem, passeios turísticos e aluguel de carros, contando 
atualmente com mais de 1.5 milhão de hotéis e acomodações espalhados 
em todo o mundo. No Brasil, as viagens nacionais estão tendo maior 
procura e sendo mais incentivadas. Muitas empresas aéreas já estão 
reativando suas malhas e aumentando suas operações gradativamente. 
Saiba mais em: (www.travelworld.com). 

H - Caminhões a Gás
A TransMaroni chega a 50 caminhões movidos a gás (natural e/ou bio-
metano) da Scania e entra para a história do transporte nacional com a 
maior frota já adquirida desta solução alternativa ao diesel. Com isso, a 
transportadora inicia um novo posicionamento que traz a sustentabilidade 
como prioridade, e conclui um ciclo de investimento na ordem de R$ 
50 milhões, em várias ações neste campo e não apenas relativas a esta 
compra. Os veículos são usados nos segmentos alimentício, varejo, higiene 
e limpeza, cosméticos e e-commerce em diversos estados brasileiros. 
Parte já tem contratos com B2W, Carrefour, Grupo Big, JBS, L´Oréal, 
Nestlé e Unilever. A Scania, que lidera a transição para um sistema de 
transporte mais sustentável, atinge a marca de 150 caminhões com 
esta tecnologia desde o início das vendas em outubro de 2019. Outras 
informações: (www.scania.com.br). 

I - Fundos Imobiliários 
O Brazil-Florida Business Council, Inc. realiza o webinar “Investindo 
em Fundos Imobiliários nos EUA e Brasil: Desafios e Oportunidades”, 
no próximo dia 21, às 12 horas (horário de Brasília). O evento joga 
uma luz sobre os FIIs – Fundos Imobiliários americanos, conhecidos 
como REITs (do inglês Real Estate Investment Trust), os quais co-
meçaram a ser negociados na década de 1960 e se assemelham aos 
do Brasil, por conta de oferecerem ativos de empréstimo, escritórios, 
galpões logísticos, áreas industriais, hotéis, hospitais, residências e 
outros. O mercado de FIIs está em crescimento acelerado e se tor-
nou um atrativo para quem busca uma renda mensal de dividendos 
sem grandes oscilações. A participação é gratuita, com tradução 
simultânea em português. Para inscrições e informações: (rsvp@
brazilfloridabusiness.com).

J - Estradas Vicinais 
O governo paulista apresentou a nova fase do programa Novas Es-
tradas Vicinais, que vai beneficiar outras 140 vias com 1.531 km de 
melhorias e investimentos de R$ 1,08 bilhão em recursos do BID. O 
programa coordenado pelo Departamento de Estradas de Rodagem já 
soma investimentos de R$ 2,29 bilhões e vai gerar 25 mil empregos, 
entre vagas diretas e indiretas. São quase 200 municípios diretamen-
te beneficiados e 3,1 mil km de estradas melhoradas e sinalizadas, 
oferecendo melhores condições de segurança para a população. As 
estradas vicinais são importantes para o escoamento da produção 
agrícola e para a economia regional e essenciais para o deslocamento 
da população aos grandes centros urbanos. Mais informações: (www.
transportes.sp.gov.br).

Alimentos e bebidas: 
o consumidor da 
nova realidade

A sociedade está 
atravessando um 
período intenso 
de complexas 
transformações

Por um lado, os avanços 
tecnológicos se tor-
naram exponenciais. 

Por outro, o mundo enfrenta 
uma grave pandemia. Cená-
rios assim geram dificulda-
des, mas também quebram 
paradigmas e estimulam 
inovações. No mercado de 
Alimentos e Bebidas há mu-
danças relevantes também. 

Dados da Associação 
Brasileira da Indústria de 
Alimentos (Abia) revelam 
que o faturamento do setor 
cresceu 12,8% em 2020 em 
relação a 2019, atingindo 
R$ 789,2 bilhões e fazendo 
o setor representar mais de 
10% do PIB nacional. Além 
disso, há mudanças nas de-
mandas da sociedade e nos 
hábitos de consumo, com 
duas vertentes principais no 
mercado atualmente. 

Cadeia de suprimentos 
transparente e ética: o 
consumidor passou a exi-
gir e priorizar marcas com 
propósito claro e cadeias 
de suprimentos com estas 
características. Empresas 
próximas de fornecedores 
e parceiros de negócios, 
que investem em relações 
sustentáveis em todos os 
elos da cadeia, são mais 
reconhecidas. 

Estas marcas se preocu-
pam com seleção, monito-
ramento e planejamento 
de ações preditivas, pre-
ventivas e corretivas para 
barrar mão de obra escrava, 
proteger o meio ambiente e 
promover a sustentabilida-
de. O consumidor da “nova 
realidade” sente a necessi-
dade de orientar escolhas 
para marcas responsáveis 
com propósito. Há uma 
preocupação crescente com 
o meio ambiente e as socie-
dades em que elas operam. 

Inovação: o setor de ali-
mentos e bebidas está evo-
luindo muito em saúde e 
bem-estar. A pandemia fez 

os consumidores buscarem 
marcas que promovam bem
-estar físico, mental e emo-
cional. Alimentos que usam 
vegetais em vez de compos-
tos animais ganham mais 
importância e destaque. 

Há casos de empresas 
que já usam Inteligência 
Artificial em Pesquisa e 
Desenvolvimento simulan-
do ingredientes naturais 
(plantas) em formulações 
testadas por chefs. Elas 
são capazes de simular 
alimentos tradicionais sem 
qualquer fonte animal. Já é 
possível produzir alimentos 
combinando plantas que si-
mulam os mesmos sentidos 
(olfato, paladar e textura) 
de alimentos convencionais. 

Este processo inovador já 
está sendo usado por algu-
mas empresas. São produtos 
modernos, ecologicamente 
sustentáveis e com apelo 
de marca poderoso. Não 
somente por minimizarem 
ou zerarem impactos na 
fauna, mas por usarem in-
gredientes vegetais locais 
combinando plantas diver-
sas e não necessariamente 
monoculturas de alimentos 
tradicionais. 

Esses alimentos inova-
dores promovem bene-
fícios funcionais e saúde 
aos consumidores, quando 
comparados aos alimentos 
de fonte animal. Resumin-
do, o consumidor da “nova 
realidade” perguntará cada 
vez mais: “Esta marca, ou 
produto, faz bem para mim 
e faz bem para o planeta?”. 

Há um futuro amplo de 
possibilidades, impulsio-
nado por consumidores 
conscientes e conectados. 
Empresas de alimentos e 
bebidas que investirem em 
cadeias de suprimentos 
éticas e transparentes e ado-
tarem práticas de Inovação, 
Pesquisa e Desenvolvimento 
com produtos saudáveis, 
ecologicamente corretos e 
ingredientes sustentáveis, 
estarão à frente das demais 
nesta nova realidade. 

(*) - É sócio-diretor líder de Alimentos 
de Bebidas da KPMG no Brasil.

Mauricio Godinho (*)

Os brasileiros estão com mais raiva, mais preocupados, mais 
estressados e mais tristes.

De acordo com a pes-
quisa Sobrevivência 
de Empresas (2020), 

realizada pelo Sebrae com 
base em dados da Receita 
Federal e com pesquisa de 
campo, a taxa de mortalida-
de desse porte de negócio é 
de 29%. Já as microempresas 
têm uma taxa de mortali-
dade, após cinco anos, de 
21,6% e as de pequeno porte, 
17%.

De acordo com o presiden-
te do Sebrae, Carlos Melles, 
o estudo comprova a tese de 
que quanto maior o porte, 
maior a sobrevivência, pois 
o empresário tem um maior 
preparo e muitas vezes 
opta por empreender por 
oportunidade e não por ne-
cessidade. “Entre os micro-
empreendedores individuais 
há uma maior proporção de 
pessoas que estavam de-

A maior taxa de mortalidade é verificada no comércio, 
onde 30,2% fecham as portas em 5 anos.
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Três em cada dez MEI fecham 
as portas em até cinco anos

Os microempreendedores individuais (MEI) são os que apresentam a maior taxa de mortalidade em até 
cinco anos

passa a ser natural entrar e 
sair de uma atividade, sem 
que isso gere implicações 
burocráticas excessivas. 
No entanto, quanto menor 
o porte da empresa, mais 
difícil obter crédito para 
manter o capital de giro e 
conseguir superar obstá-
culos como os ocasionados 
pela pandemia. 

Ao analisar a sobrevivência 
por setor, o levantamento 
feito pelo Sebrae detec-
tou que a maior taxa de 
mortalidade é verificada 
no comércio, onde 30,2% 
fecham as portas em 5 anos. 
Na sequência, aparecem 
Indústria da Transformação 
(com 27,3%) e Serviços, com 
26,6%. As menores taxas de 
mortalidade estão na Indús-
tria Extrativa (14,3%) e na 
Agropecuária (18%) (AI/
SEBRAE).

sempregadas antes de abrir 
o negócio e que, por isso, se 
capacitam menos e possuem 
um menor conhecimento 
e experiência anterior no 
ramo que escolheram, o que 
afeta diretamente a sobrevi-
vência do negócio”. 

Segundo o estudo, é possí-
vel inferir que a maior taxa 

de mortalidade dos MEI 
também esteja associada à 
extrema facilidade de abrir 
e de fechar esse tipo de em-
preendimento. Para Melles, 
este sistema se assemelha 
ao padrão norte-americano 
de abrir e fechar empresa. 
Logo, com a maior facili-
dade de registro e baixa, 

Felicidade do brasileiro caiu 
drasticamente em meio a pandemia

As desigualdades sociais aumentaram no Brasil durante a 
pandemia da Covid-19, e os indicadores de felicidade do brasi-
leiro estão no menor ponto da série histórica.

De acordo com a pesquisa Bem-Estar Trabalhista, Felicidade 
e Pandemia, da Fundação Getulio Vargas (FGV), o país atingiu, 
em 2020, a pior nota média de satisfação com a vida desde 2006. 
Já a desigualdade, medida pelo chamado índice de Gini, atingiu 
o patamar mais alto, batendo também o recorde de toda a série 
histórica no primeiro trimestre de 2021.

O estudo mostra que a renda média foi de R$ 1.122 entre 
janeiro e março de 2020, a R$ 995, no primeiro trimestre de 
2021, o menor valor da série histórica, marcando, pela primeira 
vez, um montante abaixo de R$ 1 mil. Já o bem-estar social caiu 
19,4%, entre o primeiro trimestre de 2020 e o mesmo período 
de 2021, chegando a um novo piso da série. O índice de Gini, 
usado para avaliar a distribuição de riquezas de determinado 
lugar, passou de 0,642 no primeiro trimestre de 2020 para 0,674 
no mesmo período de 2021, o que é considerado “um grande 
salto de desigualdade”.

Os brasileiros estão com mais raiva (19% para 24%, de 2019 
para 2020) e relatam estar mais preocupados (56% para 62%), 
mais estressados (43% para 47%) e mais tristes (26% para 31%). 
Já quando o assunto é diversão, a percepção do brasileiro é de 
queda, de 72%, em 2019 para 66%, em 2020. Para o diretor do 
FGV Social e coordenador da pesquisa, Marcelo Neri, as perdas 
materiais explicam a perda de felicidade, mas não são o único 
motivo. “Nosso dia a dia é muito difícil, em isolamento social, 
perda de entes queridos, tudo isso, para além da renda, ajuda 
a explicar essa perda da felicidade”, diz.

A medida geral de felicidade é dada por uma nota de avalia-
ção de satisfação com a vida numa escala de 0 a 10. Essa nota 
chegou a melhorar em 2019, atingindo 6,5 pontos. Em 2020, no 

entanto, caiu 0,4 ponto, chegando a 6,1 - a menor pontuação da 
série histórica, desde 2006. A felicidade na pandemia também 
é desigual. Entre os 20% mais ricos, esse indicador aumentou 
de 6,8 para 6,9, de 2019 para 2020. Entre os 40% mais pobres, 
caiu de 6,3 para 5,5. Essa queda está concentrada na base da 
distribuição de renda brasileira, uma piora da desigualdade de 
felicidade. 

A pesquisa também comparou os resultados com os de 40 
outros países. Em média, a “nota de felicidade” ficou parada no 
restante do mundo, em torno de 6 pontos. “O que a pesquisa 
mostra é que, embora a pandemia seja um fenômeno global que 
afetou a todos os países, o Brasil tem um desempenho nesses 
aspectos subjetivos pior. A gente talvez precise repensar como 
a gente está lidando com a pandemia em termos de políticas, 
em termos de enfrentamento, enquanto ação coletiva”, diz o 
coordenador do estudo (ABr).



Dealer Service-Centric: 
a metamorfose das 

concessionárias

Uma metodologia que 
está fazendo bastante 
sucesso no Brasil é o 
“Customer-Centric”, 
que significa colocar 
toda a atenção nas 
necessidades do 
cliente

É um conceito podero-
so, mas comumente 
é banalizado como 

utopia. Quando se coloca 
o cliente no centro da es-
tratégia da empresa, todas 
as suas ações necessitam 
gerar um benefício para 
quem compra, mesmo 
tendo imensos desafios 
pela frente. Toda vez que 
queremos colocar atenção 
em alguma coisa, isso tem 
que ser destacado, valo-
rizado e receber apoio da 
alta direção da empresa e 
de seus acionistas. 

A preocupação tem que 
estar no planejamento 
estratégico. O mercado de 
distribuição de veículos, 
formado predominante-
mente por concessionárias, 
necessita mudar seu foco: 
não mais vendas, a tônica 
será a de força máxima em 
serviços. E é esse conceito 
disruptivo, ainda sem um 
nome formal, mas que 
poderíamos chamar de 
Dealer Service-Centric, que 
deverá ser o novo normal do 
mercado brasileiro. 

O objetivo é colocar a 
área de serviços da conces-
sionária como o centro das 
atenções na empresa, em 
termos de investimentos 
e de liderança. Os rendi-
mentos virão da oficina, 
não mais do carro zero. 
Se a concessionária tiver 
uma área de serviços bem 
estruturada ela consegui-
rá vencer a onda gigante 
que está se formando e 
em poucos anos virará de 
ponta cabeça o mercado 
automobilístico brasileiro. 

Essas mudanças coloca-
rão o setor no Brasil, no 
mesmo patamar de mer-
cados mundiais avançados 
como nos Estados Unidos, 
onde dificilmente uma 
pessoa compra um veículo 
zero. Com uma oferta gigan-
tesca de opções de trans-
porte, a nova geração não 
tem a mesma paixão das 
anteriores por automóveis. 
O apego e o romantismo 
perderam força. As locado-
ras iniciaram um processo 
de aluguel de veículos por 
períodos maiores, saindo 
do mercado corporativo e 
oferecendo esses serviços 
para qualquer um que tenha 
interesse. 

O valor do aluguel de 
um automóvel, com toda a 
comodidade de impostos 
pagos, assistência técnica 
e seguro, possui valores 
muito atrativos. Já com a 
entrada das montadoras 
nesse mercado, o percentu-
al de vendas para frotistas 

passará rapidamente dos 
atuais 60%, para patamares 
muito maiores. O que vai 
restar para as concessio-
nárias? 

Como para a montadora a 
assistência técnica necessi-
ta ser realizada na conces-
sionária, aumentará o fluxo 
de veículos a serem revisa-
dos e inclusive consertados 
em caso de sinistros. Com 
uma capacidade maior de 
atendimento, muito do 
que antes era realizado por 
oficinas especializadas que 
aceitavam os valores das 
seguradoras, voltarão a ser 
executados nas próprias 
concessionárias. 

Serviço será o centro de 
todas as atenções. 

Com uma maior fideliza-
ção nesse quesito, a con-
cessionária será a escolhida 
para a entrega do próximo 
veículo que será assinado. 
Cria-se um vínculo de longo 
prazo. Se a concessionária 
entrega o carro por assina-
tura, ela será a escolhida 
para fazer as manutenções 
e também a que receberá 
o veículo usado no final 
do contrato. Automóveis 
entre 12 mil e 36 mil km 
estarão disponíveis nas 
concessionárias para serem 
adquiridos por potenciais 
compradores. 

O que fará com que as 
lojas de usados, que já estão 
em situação ruim, deixem 
de existir. Possivelmente 
as oficinas também desa-
parecerão no longo prazo, 
ou terão um movimento 
extremamente reduzido. 
Todas essas quebras de 
paradigmas precisam re-
fletir no planejamento 
estratégico. O conceito de 
Dealer Service-Centric faz 
isso. Nos grandes centros 
as concessionárias pos-
suem a área de serviços 
bem estruturada, mas são 
a minoria. A concessionária 
sempre focou em vender 
automóveis e será difícil 
fazer a transição sozinha, 
sem ajuda externa.

A transformação da con-
cessionária se inicia em 
Recursos Humanos, pois 
a forma de entender o 
negócio deve mudar na 
cabeça dos profissionais 
da empresa. Eles precisam 
ser convencidos que a me-
tamorfose já chegou, e só 
crescerá. Os planejamentos 
estratégicos devem ser 
revistos à luz dessa nova 
realidade.

O Dealer Service-Centric 
é uma metodologia vital 
para trazer essa moderna 
mentalidade para dentro 
da empresa, com recursos 
essenciais para uma inser-
ção competitiva dentro de 
uma cultura revolucionária, 
diante da nova relação en-
tre o homem e seu veículo.

(*) - É CEO da Thompson 
Management Horizons e Matemático, 

com MBA pelo Institut Supérieur de 
Gestion/Paris e pós-mestrado pela 

Harvard Business School 
(tmh@tmh.com.br).

Ronaldo Nuzzi (*)
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A Aneel vai prorrogar por mais três meses 
a proibição de corte de energia por ina-
dimplência para os consumidores de baixa 
renda. Em março, a Aneel havia decidido 
suspender o corte de energia por inadim-
plência para esta faixa de consumidores 
até 30 de junho. Com a atual prorrogação, 
a proibição vai valer até o fim de setembro.

A medida não isenta os consumidores 
do pagamento pelo serviço de energia 
elétrica, mas tem como objetivo garantir a 
continuidade do fornecimento para os que, 
em razão da pandemia, não têm condições 
de pagar a sua conta. A iniciativa, segundo 
a Aneel, deve beneficiar aproximadamente 

12 milhões de famílias, que estão inscritas 
no Cadastro Único, com renda mensal 
menor ou igual a meio salário mínimo 
por pessoa. 

Também terão direito ao benefício famílias 
com portador de doença que precise de 
aparelho elétrico para o tratamento, com 
renda de até três salários mínimos, assim 
como famílias com integrante que receba o 
Benefício de Prestação Continuada. Essas 
ações vêm permitindo resguardar o consu-
midor de energia elétrica mais carente, sem 
que haja o comprometimento econômico e 
financeiro das concessionárias dos serviços 
de distribuição (ABr).

Busca do consumidor 
por crédito tem alta 

O Indicador de Demanda do 
Consumidor por Crédito da 
Serasa Experian registrou a 
segunda alta deste ano, que 
dessa vez foi mais expressi-
va, com crescimento de 17% 
em comparação com o mês 
anterior. A região Sudeste foi 
uma das principais responsá-
veis pelo aumento, marcando 
18,9%, a maior expansão 
desde abril de 2017. 

Segundo o economista 
da Serasa Experian, Luiz 
Rabi, a retomada reflete o 
relaxamento das medidas 
restritivas, que atuaram for-
temente em abril. “No início 
de maio tivemos um recuo 
das imposições feitas pelos 
governantes devido ao ce-
nário de saúde no país, essa 
movimentação influenciou 
positivamente a confiança 
do consumidor, que passou 
a sentir mais segurança ao 
buscar por crédito, elevando 
o percentual de demanda”.

Ainda na análise mensal, os 
consumidores de menor ren-
da foram os que mais procu-
raram pelo recurso financeiro. 
Aqueles que recebem até R$ 
500 por mês registraram alta 
de 19,2% e os que ganham de 
R$ 500 a R$ 1.000 cresceram 
17,7%. Rabi explica que, 
“economicamente falando, 
as pessoas de menor renda 
são mais volúveis, quando há 
crescimento são as que mais 
sobem, no entanto, essa ten-
dência se repete também na 
queda” (AI/Serasa Experian).

Rafael Wisch (*)

O avanço tecnológico e 
a internet mudaram a 
forma de comunica-

ção entre empresas e clien-
tes, porém, nos últimos anos, 
o marketing digital ainda era 
considerado um grande tabu 
para a maioria das pequenas 
e médias empresas. Com a 
pandemia da Covid-19 em 
todo o país e com  a adap-
tação ao isolamento social, 
os estabelecimentos foram 
fechados. 

Em paralelo, as empresas 
se depararam com um novo 
desafio: manter o volume de 
vendas mesmo com as portas 
fechadas, mas, nem toda 
empresa estava instalada 
no ambiente digital. Dian-
te desse cenário, diversos 
profissionais tiveram que se 
adequar, e não foi diferente 
no universo do marketing. 
O marketing digital não é 
apenas um meio de inovar.

 Hoje, nós podemos afirmar 
que trata-se de uma solução 
para que as empresas con-
tinuem de portas abertas. 
Só no primeiro semestre de 
2020, as vendas aumentaram 
cerca de 40% no ambiente 
digital, o que reforça que o 
investimento em marketing 
digital é o mesmo que in-
vestir na sobrevivência da 
empresa.

Segmentação 
O marketing digital amplia 

as possibilidades de segmen-

O marketing digital é uma solução para que as empresas 
continuem de portas abertas.

Mesmo em um cenário 
de crise – acentuada pela 
persistência da pandemia 
por quase um ano e meio 
e, consequentemente, das 
medidas de distanciamen-
to social –, as contratações 
pelas empresas estão acon-
tecendo. Conforme os da-
dos divulgados pelo Caged, 
foram abertas 120,9 mil 
vagas formais no país, em 
abril. O saldo acumulado, 
em 2021, chega a 957,9 mil 
novos postos. Diante disso, 
o CEO da Prime Talent, 
David Braga, reforça que 
as organizações, nos mais 
diversos setores, estão em 
busca daqueles profissio-
nais considerados talentos. 

Por isso, aprimorar as 
habilidades e capacitações 
e estar bem preparado para 
participar de um proces-
so seletivo são aspectos 
fundamentais para quem 
pretende aproveitar as 
oportunidades. O foco das 
corporações, de acordo 
com Braga, é encontrar 
colaboradores com pro-
fundidade técnica e com 
o maior número possível 
de competências e habili-
dades, as tão faladas soft 
skills. Isso vale desde a 
escolha do estagiário até 
o presidente. 

“Em minha atuação como 
headhunter, conduzo pro-
jetos nos mais variados 
níveis hierárquicos estra-
tégicos, para empresas de 
diversificados portes, na-
cionais ou internacionais. 
Posso afirmar que a maioria 
delas continua atrás – mais 
do que nunca – dos talen-
tos, para obter melhores 
resultados e com menos 
recursos”, destaca. Entre 
as principais soft skills 
desejadas, destacam-se: 
resiliência e flexibilidade; 
controle emocional; plane-
jamento; gestão de crise 

O foco das corporações é encontrar colaboradores com 
profundidade técnica e habilidades, as tão faladas soft skills.

Cinco razões para PMEs 
investirem em marketing digital

adaptando ao ambiente 
virtual, é possível alinhar 
boas estratégias, boas 
ferramentas com um 
baixo custo. Dentro das 
soluções, atualmente, o 
funil de vendas é o que 
vem fazendo empresas 
aumentarem seus fatu-
ramentos por oferecer 
um processo completo 
e automático na pros-
pecção e conversão em 
vendas. 

  Essa estratégia a ajudará 
a despertar a atenção de 
pessoas que se enqua-
dram com o público-alvo 
da empresa,com isso, as 
empresas podem filtrar 
essas oportunidades 
que a o marketing digital 
oferece, e trazer para 
empresa apenas as pes-
soas que realmente são 
propensas à compra. 

	 •	Campanhas - Com o trá-
fego pago e campanhas 
montadas, o gerenciador 
do negócio consegue 
atingir a pessoa certa, 
no momento certo, com 
a comunicação certa. 
Além disso, pode ter 
acesso a várias métricas 
de todas essas ações, 
otimizar as campanhas, 
identificar os melhores 
resultados e ter uma 
segurança sobre como 
atingir seu público.

(*) - É CEO da G Digital, startup 
de desenvolvimento de softwares 

voltados para marketing e vendas.

As empresas se depararam com um novo desafio: manter o volume de vendas mesmo com as portas 
fechadas, mas, nem toda empresa estava instalada no ambiente digital
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tação do público. É possível 
entender e analisar possíveis 
consumidores do seu pro-
duto ou serviço e, assim, 
investir em campanhas mais 
assertivas. Qualquer tipo 
de negócio pode ter acesso 
a diversas segmentações e 
impulsionar o que mais se 
encaixa com a proposta da 
empresa.
	 •	Expansão - Esse é o 

grande diferencial do 
marketing digital. Por 
ter a possibilidade de 
divulgar em qualquer 
região do mundo que 
esteja conectada com 
a internet, a empresa 
poderá ter produtos 
extremamente especí-
ficos para pessoas tam-
bém específicas. Isso 
possibilita à empresa 
uma ampliação do seu 
potencial de venda, que 

deixa de ser local para 
se tornar nacional ou 
até mesmo mundial. 

	 •	Análise - Com as es-
tratégias e métricas 
do marketing digital 
conseguimos medir e 
entender os detalhes 
de cada resultado. O 
empreendedor pode 
monitorar de perto 
o tempo e a ação do 
usuário e como ele está 
aderindo às estratégias. 
A mensuração é um 
conjunto da análise 
que é investido ao re-
sultado em vendas que 
a campanha gerou. Um 
indicador bem utilizado 
para validar, é o ROI, 
que é o retorno sobre 
o investimento.

	 •	Custo-benefício - Para 
pequenas e médias em-
presas que ainda estão se 

Empresas têm vagas 
abertas à procura de talentos

e comunicação; tomada de 
decisão; pensamento digi-
tal; autoconhecimento; ati-
tude; cooperação; visão de 
negócios; e adaptabilidade. 

Diante de uma crise, é 
fundamental criar caminhos 
alternativos e propor solu-
ções para as questões que 
se apresentam. Ser criativo, 
ousado, disruptivo, ter aber-
tura mental e diplomacia 
para lidar com contextos 
econômicos e empresariais 
cada vez mais complexos. 
Atualmente, os desafios 
são maiores que os enfren-
tados em outros momen-
tos, especialmente para os 
colaboradores em funções 
de liderança. É essencial 
aprofundar o conhecimento 
sobre o segmento em que 
estiver inserido. 

Ainda que a atuação seja 
em home office, deve-se 
conhecer a empresa, os pro-
cessos, as áreas de interface, 
os produtos/serviços, os 
diferenciais competitivos, 
a concorrência e a cadeia 
produtiva para contribuir 
de forma assertiva. Já a 
adaptabilidade é uma com-
petência primordial, uma 
vez que adequar tecnolo-
gias, pessoas e modelos de 
negócio aos novos tempos 
é garantir a perenidade das 
empresas e dos empregos. 
Estar bem preparado para o 

processo seletivo também 
é fundamental. 

Nesse caso, deve-se pro-
curar o equilíbrio durante 
a entrevista de emprego. 
Não é interessante que 
você domine a conversa, 
inclusive sendo prolixo. 
Tampouco seja resumi-
do demais, pois ambos 
os casos prejudicam sua 
imagem. Muitos candi-
datos apresentam esses 
modelos na entrevista e são 
reprovados, pelo simples 
fato de banalizarem suas 
carreiras. Quem almeja 
um novo posto de traba-
lho deve  expor, de forma 
cronológica, seus feitos 
e resultados, ressaltando 
sempre o contexto com o 
qual se deparou ao assumir 
uma posição. 

Por exemplo, a empresa 
estava sendo reestrutu-
rada? Estava quase indo 
à falência? Ou registrava 
crescimento? A área estava 
organizada ou foi preciso 
demitir e contratar novos 
profissionais? A riqueza de 
detalhes, na medida certa, 
mostra o que foi desen-
volvido em cada uma das 
funções, bem como o que 
foi realizado para entregar 
a demanda com sucesso. - 
Fonte e mais informações: 
(https://primetalentbrasil.
com.br/).
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Proibição de corte de luz por inadimplência



Plano de manutenção 
preventiva: porque 

toda indústria deve ter

Um dos principais 
benefícios da gestão 
da manutenção 
preventiva é a 
maior eficiência dos 
profissionais de uma 
empresa

Isso, além de economia de 
não ter máquina parada e 
menos desgaste para os 

profissionais envolvidos. Já 
no ano de 2001, uma pesqui-
sa realizada pela Abraman 
(Associação Brasileira de 
Manutenção),  sobre “A 
Situação da Manutenção 
no Brasil”, mostrava que os 
custos com manutenção no 
país representavam 4,2% 
do PIB, totalizando US$ 28 
bilhões de dólares anuais, 
e que aproximadamente 
4% do faturamento bruto 
das empresas era gasto em 
ações de manutenção, reve-
lando que parte significativa 
do lucro poderia estar sendo 
consumida neste setor.

Nestes custos, estão incor-
porados gastos com mão de 
obra, peças sobressalentes 
e contratação de serviços. 
Estão também incorporados 
os gastos adicionais com 
horas extras dos funcio-
nários da manutenção em 
decorrência das paradas 
imprevistas causadas por 
manutenções corretivas e 
gastos adicionais para com-
pra de materiais e serviços 
de manutenção em situa-
ções de emergência.

A quebra e falha de equi-
pamentos na área de sanea-
mento é algo comum no dia 
a dia de uma empresa. No 
entanto, essa situação traz 
diversos prejuízos para a 
produção, como a perda de 
produtividade, gastos com 
reposição e conserto de pe-
ças e até mesmo acidentes 
de trabalho. Para impedir 
que isso aconteça, sempre 
sugerimos  a manutenção 
preventiva, que atua direta-
mente na diminuição desses 
riscos para a obra e para os 
trabalhadores. 

Na revisão programada 

dos equipamentos, a para-
da na produção é prevista 
no cronograma, evitando a 
perda de tempo e dinheiro. 
A manutenção preventiva 
permite trocar peças anti-
gas e evita o desgaste das 
máquinas. Por isso, cumprir 
o cronograma de trocas é 
vital para garantir o bom 
desempenho dos equipa-
mentos e aumentar o tempo 
de utilização, garantindo a 
tranquilidade para que os 
empresários consigam focar 
no seu business, sem ter 
que apagar incêndios fora 
de hora.

Manutenções preventivas 
permitem ao gestor prever 
os investimentos necessá-
rios e fugir das surpresas 
negativas e principalmente 
em tempos de pandemia, 
tudo o que não precisamos 
é problemas decorrentes da 
falta de manutenção ade-
quada. Para isso, é preciso 
um sistema de diagnóstico 
que garanta tranquilidade 
operacional para os siste-
mas de água e efluentes, 
com o planejamento de 
manutenções preventivas, 
que evitem os imprevistos.

Para tanto, é necessário 
criar um cronograma per-
sonalizado para as visitas 
de manutenção conforme 
a necessidade da planta, 
com uma lista das peças 
necessárias para reposição, 
eliminando do gestor, a pre-
ocupação com os custos de 
reposição de peças.

A eficiência do processo 
está no acompanhamento 
das normas da ISO 9001 e 
as manutenções preventi-
vas baseadas no conceito 
de Lean Manufacturing 
(Manufatura Enxuta, em 
uma tradução livre), o que 
permite diagnóstico preciso 
sobre a necessidade de ma-
nutenção; planejamento das 
visitas e da necessidade de 
manutenção.

(*) - É engenheiro e Diretor Técnico 
e Comercial da Fluidfeeder.com.br, 
empresa que atua no fornecimento 

de equipamentos para tratamento de 
água e efluentes. 

Francisco Carlo Oliver (*)
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METALURGICA ARICANDUVA S.A. - CNPJ/MF. nº 61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7 - Ata das Assembleias 
Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas em 22/04/2021 - Data, Hora e Local: 22/04/2021, às 14: 00hs, na 
sede social na av. Paulista, 352, 11º andar, sala 115, nesta Capital. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 20, 23 e 24/03/2021. Presença: acionistas representando 
mais de 3/4 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio 
Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do art. 130, 
§ 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 
deliberaram: Em Assembleia Geral Extraordinária: 1.) remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado sob 
o regime da separação total de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/MF. 
nº 091.320.908-20, nascido em 20 de abril de 1950, residente e domiciliado na Praça Renzo Pagliari, 167, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo (CEP: 05675-120), atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de 
mandado remanescente a findar em 2023, no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em 
virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2.) em 
virtude do remanejamento constante no item anterior, eleger para cumprimento de mandado remanescente até nova eleição 
a realizar-se em 2023, como Diretor Secretário o Sr. Guilherme Barretto Giorgi, brasileiro, casado sob o regime da 
separação de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG. nº 8.077.523-8SSP/SP. e do CPF sob o nº 
129.026.218-76, nascido em 01 de fevereiro de 1964, residente e domiciliado à rua Tomé de Souza, 478, cidade de Embú, 
Estado de São Paulo (CEP: 06844-010). O diretor eleito, em anexo específico, apresenta declaração de desim-
pedimento. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.) aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício 
social findo em 31.12.2020, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do 
dia 25/03/2021, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de 
publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 20, 23 e 24/03/2021; 2.) fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos 
honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. 3.) Outros assuntos: com a 
aprovação de todos os presentes, foi acolhida moção apresentada pelo Sr. Presidente para constar desta ata as merecidas 
homenagens e também gratidão da sociedade e de seus acionistas ao diretor, Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi, falecido 
em 04 de janeiro de 2021, pelos relevantes serviços que prestou à sociedade. Encerramento: nada mais havendo a tratar, 
o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 22 de 
abril de 2021. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna. Secretário. Acionistas: Helo-
fredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de 
Sant´Anna; Embalagens Americana Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea Empreen-
dimentos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., 
p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna, Rolenir Socie-
dade de Participações Ltda., p.p./ Rogério Giorgi Pagliari Junior; e, Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto 
Dhelomme Giorgi. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 22 de abril de 2021. Júlio Giorgi Neto - Presidente da 
Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 256.761/21-8 em 02/06/2021.

Enerfo Sugar do Brasil Ltda.
CNPJ nº 20.395.096/0001-41
Relatório da Administração

Senhores Quotistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos 
exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. São Paulo, 31 de março de 2021.    A Diretoria

Balanços Patrimoniais em 2020 e 2019 
(Em Milhares de Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 2020 e 2019
(Em Milhares de Reais)

 2020 2019    
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 6.336 5.276
(+/-) Itens que não afetam o caixa operacional
Depreciações e amortizações 91 88
Amortizações ativo de direito de uso 249 238
Imposto de renda e contribuição social diferidos 585 2.104
Variação cambial 1.623 3.255
Juros incorridos sobre empréstimos 1.936 1.174    
Lucro líquido ajustado 10.820 12.135
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Aumento/(Redução) de ativos: Estoque 3.681 67.222
Impostos a recuperar 341 (31)
Adiantamento a fornecedores (73) 7.640
Derivativos (29.821) -
Outras contas a receber 2 (5)
Depósitos judiciais (1) -
Partes relacionadas 7.437 7.858
Aumento/(Redução) de passivos: Fornecedores 1.095 (682)
Obrigações tributárias 411 (16)
Obrigações sociais 162 34
Arrendamento mercantil (203) 982
Derivativos 12.763 -
Partes relacionadas 24.387 (92.639)    
Caixa gerado/(consumido) nas atividades 
 operacionais 31.001 2.498
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Aquisições de bens de direito de uso (29) (1.188)
Aquisições de imobilizado (38) (6)    
Caixa Consumido nas atividades de investimentos (67) (1.194)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento:
Aumento de capital - 8.598
Ingresso de novos empréstimos 204.275 66.453
Pagamento de empréstimos (208.602) (92.118)
Aumento/(Diminuição) de juros pagos (2.091) (1.826)    
(=) Caixa gerado/(consumido) nas atividades de
 fi nanciamentos (6.418) (18.893)    
Aumento líquido/(diminuição) no caixa e
 equivalentes de caixa 24.516 (17.589)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.089 21.678
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 28.605 4.089    
Aumento líquido/(diminuição) no caixa e
 equivalentes de caixa 24.516 (17.589)    

Demonstrações do Resultado Abrangente em 2020 e 2019
(Em Milhares de Reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 2020 e 2019 
(Em Milhares de Reais)

   Lucros
   líquidos/
 Capital Reserva (prejuízos)
 social de lucros acumulados Total        
Saldos em 31/12/2018 650 - (4.506) (3.856)
Aumento de capital 8.598 - - 8.598
Lucro líquido do exercício - - 5.276 5.276
Constituição da reserva 
 de lucros - 770 (770) -        
Saldos em 31/12/2019 9.248 770 - 10.018
Lucro líquido do exercício - - 6.336 6.336
Constituição da reserva 
 de lucros - 6.336 (6.336) -        
Saldos em 31/12/2020 9.248 7.106 - 16.354        

 2020 2019    
Lucro/(prejuízo) do exercício 6.336 5.276
Outros resultados abrangentes - -    
Total do resultado abrangente do exercício 6.336 5.276    

As demonstrações fi nanceiras completas estão à disposição na sede da Companhia.

Circulante 85.858 26.007    
Caixa e equivalentes de caixa 28.605 4.089
Estoque 13.047 16.728
Impostos a recuperar 278 618
Adiantamento a fornecedores 80 7
Derivativos 29.821 -
Outras contas a receber 3 5
Partes relacionadas 14.024 4.560    
Não circulante 1.064 1.461    
Tributos diferidos - 125
Depósitos judiciais 1 -
Ativo de direito de uso 730 950
Imobilizado 333 386    
Total do ativo 86.922 27.468    

Passivo e patrimônio líquido
Circulante 69.575 16.695    
Fornecedores nacionais 1.123 28
Obrigações tributárias 454 43
Obrigações sociais 393 231
Empréstimos bancários 17.229 4.766
Arrendamento mercantil 247 227
Derivativos 12.763 -
Partes relacionadas 37.366 11.400    
Não circulante 993 755    
Tributo diferido 461 -
Arrendamento mercantil 532 755    
Patrimônio líquido 16.354 10.018    
Capital social 9.248 9.248
Reserva de lucros 7.106 770    
Total do passivo e do patrimônio líquido 86.922 27.468    

Demonstrações do Resultado em 2020 e 2019 
(Em Milhares de Reais)

 2020 2019    
Receitas líquidas 483.040 210.045
(-) Custos das mercadorias e serviços (467.123) (196.535)    
Lucro bruto 15.917 13.510
Despesas operacionais
Despesas administrativas e gerais (4.786) (4.756)    
Lucro antes do resultado fi nanceiro e impostos 11.131 8.754
Resultado fi nanceiro (1.816) (757)    
Lucro antes do IR e CS 9.315 7.997
IR e CS - corrente (2.394) (617)
IR e CS - diferido (585) (2.104)    
Lucro líquido do exercício 6.336 5.276    

Composição da Diretoria
 Eduardo Nunes da Rocha - Sócio Administrador Fernando Castelo Ferraresi - Administrador

Carlos Roberto Bertola - Contador - CRC 1SP085590/O-0
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Ativo 2020 2019    

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em reais)

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstração do Resultado do Período em 31.12.2020 e 2019
(Valores expressos em R$)

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em reais)
ATIVO Notas Explicativas 2020 2019
Circulante 
Caixa  531,09 20,66
Bancos - Rec. Sem Restrições  57.851,54 173.252,48
Bancos - Rec. Com Restrições  249.185,41 179.090,10
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.a 307.568,04 352.363,24
Direitos Realiz. a Curto Prazo
Termos de Parcerias 3.b - 238.983,46
Projetos Sociais 3.c - -
Adto. Funcionários  117.927,42 110.243,56
Outros Créditos  24.164,91 24.037,24
Total do Realizável C.P  142.092,33 373.264,26
Total do Circulante  449.660,37 725.627,50
Imobilizado 4.a
Bens de Uso - Assist. Social  3.118.074,96 2.890.511,31
Bens de Terceiros - Educação  197.918,35 145.523,68
Bens de Terceiros - Fumcad  138.124,88 138.124,88
Emenda Parlamentar- Seads-1007/2009  - 1.104,51
(-) Depreciações e Amortizações 4.b (1.064.815,44) (887.929,77)
Total Imobilizado  2.389.302,75 2.287.334,61
Total do não Circulante  2.389.302,75 2.287.334,61
Total do Ativo  2.838.963,12 3.012.962,11

PASSIVO + P.L Notas Explicativas 2020 2019
Circulante 5.
Obrigações Fiscais  84,15 125,33
Obrigações Sociais  1.922,38 2.177,31
Obrigações Trabalhistas  148.478,11 139.285,96
Contas a Pagar  3.075,11 4.712,49
Total  153.559,75 146.301,09
Termos de Parcerias a Realizar 3.b
Assistência Social  52.184,84 238.111,33
Educação  117.664,74 -
Receitas Financeiras  41.521,80 36.344,08
Total  211.371,38 274.455,41
Total do Circulante  364.931,13 420.756,50
Total
Patrimônio Líquido 6.
Patrimônio Social  2.592.205,61 2.689.340,98
Défi cit/Superávit do Período 7. (118.173,62) (97.135,37)
Total do Patrimônio Social  2.474.031,99 2.592.205,61
Total do Passivo + P.L  2.838.963,12 3.012.962,11

 Notas Explicativas 2020 2019
Recursos com Restrições
Assistência Social 9.
(+) Parcerias com Entidades
 Governamentais - Smads  420.696,42 468.311,91
(+) Parcerias Internacionais  960.020,00 986.660,00
(-) Recursos Aplicados em Assist. Social. 9. (1.383.624,36) (1.459.831,45)
(+) Fundação Salvador Arena 3.c 35.312,16 22.845,00
(-) Recursos Aplicados  (35.200,54) (21.245,00)
Superávit/Défi cit da Atividade Social  (2.796,32) (3.259,54)
Educação - SME
(+) Parcerias com Entidades
 Governamentais - SME 10.3 1.127.368,17 1.422.293,05
(-) Recursos Aplicados em Assist.
 Educacional - SME 10.3 (1.129.373,52) (1.423.384,10)
Superávit/Défi cit da
 Atividade Educacional  (2.005,35) (1.091,05)
Gratuidades 11
(+) Trabalho Voluntário  30.000,00 13.680,00
(+) Outras Gratuidades Recebidas  44.808,82 47.053,34
(-) Recursos Aplicados  (74.808,82) (60.733,34)
Superávit\Défi cit dos
 Recursos com Restrições  (4.801,67) (4.350,59)
Recursos sem Restrições 11. 502.299,33 254.913,96
(+) Doações de Associados  8.939,35 5.399,58
(+) Doações Pessoas Jurídicas  411.772,86 240.122,10
(+) Doações Pessoas Físicas  81.587,12 9.392,28
Outras Despesas Ordinárias Vinculadas  (617.763,66) (352.239,55)
(-) Despesas Administrativas  (434.076,14) (168.235,55)
(-) Depreciações e Amortizações 4.b (178.309,98) (176.791,72)
(-) Impostos taxas e Contribuições  (5.377,54) (7.212,28)
Superávit/Défi cit Outras
 Rec. e Desp. Ordinárias  (115.464,33) (97.325,59)
Receitas (Despesas) Financeiras
(+) Receita Financeira  4.264,72 6.320,60
(+) Descontos Obtidos  5.688,17 -
(-) Despesas Financeiras  (14.158,43) (13.915,22)
Resultado Financeiro Líquido  (4.205,54) (7.594,62)
Outras Receitas e Despesas
(+) Nota Fiscal Paulista 3.e 3.821,62 10.335,43
(+) Outras Receitas  2.476,30 1.800,00
Outras Receitas  6.297,92 12.135,43
Défi cit do Período 7. (118.173,62) (97.135,37)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Método Indireto 2020 2019
Défi cit do Período (118.173,62) (97.135,37)
Ajustes do resultado às disponibilidades geradas
Depreciações e amortizações 178.309,98 176.791,72
Défi cit/Superávit Líquido Ajustado 60.136,36 79.656,35
Variações nos ativos circulantes
Parceria com entidades governamentais 238.983,46 (3.501,02)
Projetos Sociais - 20.524,00
Adto. a funcionários (7.683,86) (7.506,29)
Outros Créditos (127,67) (6.649,66)
Variações nos passivos circulantes
Obrigações fi scais (41,18) 37,88
Termos de Parceria a realizar (63.084,03) (26.913,96)
Obrigações sociais (254,93) 367,85
Obrigações trabalhistas 9.192,15 11.162,98
Contas a pagar (1.637,38) 843,61
(1) Caixa líquido das atividades operacionais 235.482,92 68.021,74
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Assistência Social (227.883,45) (20.114,87)
Educação (52.394,67) (4.478,00)
(2) Caixa líquido aplicado
 das atividades de investimentos (280.278,12) (24.592,87)
(3) Caixa líquido aplicado
 das atividades de fi naciamentos - -
(1+2+3) Aumento (Redução)
 de caixa e equivalentes de caixa (44.795,20) 43.428,87
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 352.363,24 308.934,37
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 307.568,04 352.363,24
Aumento(Redução) do
 Caixa e Equivalentes de Caixa (44.795,20) 43.428,87

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos
nos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

 2020 2019 N.Explc. (2 e)
ORIGENS
Das Operações
• Superávit do Período - -
• (+) Ajuste de Depreciações 178.309,98 176.791,72
 178.309,98 176.791,72
Outras
Total das Origens 178.309,98 176.791,72
Aplicação dos Recursos
• Défi cit do Período 118.173,62 97.135,37
• Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 280.278,12 24.592,87
• Aumento do Capital Circulante 220.141,76 55.063,48
Total das Aplicações 178.309,98 176.791,72
Demonstração do CCL (Capital Circ. Líquido) 
  Balanço  Variação
 Período Período
C.C.L Anterior atual Monetária Percentual
Ativo Circulante 725.627,50 449.660,37 (275.967,13) (38,03)
Passivo Circulante 420.756,50 364.931,13 (55.825,37) (13,27)
Capital Circulante Líquido 304.871,00 84.729,24 (220.141,76) (72,21)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  Superávit/
 Patrimônio Défi cit do 
 Social Exercício Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 2.015.947,59 673.393,39 2.689.340,98
Défi cit do Período Anterior
 Incorporado ao Patrimônio 673.393,39 (673.393,39) -
Défi cit do Período - (97.135,37) (97.135,37)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 2.689.340,98 (97.135,37) 2.592.205,61
Défi cit do Período Anterior
 Incorporado ao Patrimônio (97.135,37) 97.135,37 -
Défi cit do Período - (118.173,62) (118.173,62)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 2.592.205,61 (118.173,62) 2.474.031,99 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em reais)

Associação Casa dos Curumins
CNPJ. 07.883.701/0001-65

1. Contexto Operacional: Constituída em 23 de janeiro de 2006, a Associação Casa dos 
Curumins é uma associação civil de direito privado, sem fi ns lucrativos e duração por tempo 
indeterminado, de acordo com o Artigo 2º da Lei 12.101/2009, regulamentada pelo Decreto 
8.242 de 23 de maio de 2014, a Associação obedece ao Princípio da Universalidade do Aten-
dimento, e tem como objetivo principal o desenvolvimento integral de crianças, adolescen-
tes e jovens em situação de vulnerabilidade social, promovendo, em função delas, também 
suas famílias e a comunidade, sem distinção de raça, cor, credo religioso ou político, profi s-
são, nacionalidade ou sexo, e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável. A Ins-
tituição no atendimento aos seus objetivos estatutários tem como atividade preponderante 
a Assistência Social e presta estes serviços de forma gratuita, continuada e planejada para 
os usuários que dela necessitar, sem qualquer discriminação de acordo com a Lei nº 12.101 
de 27 de novembro de 2009 e posteriores alterações. Os valores e as aplicações em assis-
tência social estão registrados por seu valor original e de acordo com a sua competência 
conforme demonstrado na Nota 8. O atendimento aos seus objetivos se dá mediante Pro-
gramas e Projetos de Assistência Social, Educação, Esporte, Meio Ambiente e Cultura defi -
nidos pela Diretoria. A Associação Casa dos Curumins, por ser entidade de interesse social, 
possui os seguintes registros e certifi cados: • CEBAS – Entidade Benefi cente de Assistên-
cia Social – Portaria MDS 92/2019, DOU 08.05.2019 com validade até 02 de setembro de 
2021; • Utilidade Pública Municipal - Título de reconhecimento recebido em 2013; • Regis-
tro no Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS – nº 461/2012; • Registro no Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – nº 1206/2006; • Registro na Se-
cretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social – SEADS/PS – 6618/2008; • Cer-
tifi cado de Regularidade Cadastral de Entidades CRCE 0363/2013 – Governo de São Paulo. 
• Certifi cado de Credenciamento Educacional, Secretaria da Educação de São Paulo, Porta-
ria Nº 139 /21/10/2014. De acordo com o Art. 14 do Código Tributário Nacional, a Enti-
dade: I - Não remunera a Diretoria e nem distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de 
suas rendas, a qualquer título; II - Aplica integralmente, no País, os seus recursos na manu-
tenção de seus objetivos institucionais; III - Mantém a escrituração de suas receitas e des-
pesas em livros revestidos das formalidades exigidas pela lei, capazes de assegurar sua exa-
tidão. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: a)Declaração de Conformi-
dade: as demonstrações fi nanceiras da organização para os exercícios fi ndos em 31 de de-
zembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às entidades sem fi nalidade de lucros, con-
siderando a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral, (NBC) TG 1000 - CTG 1000 - 
adoção plena, suas interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, em especial à ITG-
2002 (R1) (Resolução CFC 1409/2012) que estabelece critérios e procedimentos específi -
cos de avaliação, de registro das transações e variações patrimoniais, de estruturação das 
demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explica-
tivas das entidades sem fi nalidade de lucros seguindo as práticas contábeis descritas na 
Nota 3. a) As demonstrações fi nanceiras inerentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezem-
bro de 2020 e 2019 estão sendo apresentadas em Reais (R$). b) Formalidade da Escritu-
ração Contábil: a Resolução CFC nº 1.330/11 (NBC ITG 2000). A entidade mantém um sis-
tema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo 
eletrônico. Os registros contábeis contém o número de identifi cação dos lançamentos rela-
cionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em ele-
mentos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demons-
trações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e esta-
tutárias, serão transcritas na Escrituração Contábil Digital – ECD. A documentação contábil 
da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, 
que apóiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revesti-
da das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, defi nidas na legislação, na téc-
nica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a do-
cumentação contábil. c) Estimativas Contábeis: na elaboração das demonstrações con-
tábeis, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras tran-
sações. As demonstrações contábeis da entidade incluem, portanto, estimativas referentes 
à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado e outras similares. Os resultados reais podem 
apresentar variações em relação às estimativas. d) Prazos: os ativos realizáveis e os passi-
vos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classifi cados como circulante. 
e) Em dezembro de 2011 foi publicada a Portaria 353 do Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome que estabelece em seu Artigo 12 que as entidades com atuação pre-
ponderante em Assistência Social devem incluir em suas demonstrações a Demonstração 
das Origens e Aplicações dos Recursos – DOAR. 3. Sumário das Principais Práticas Con-
tábeis: Em consonância com a NBC ITG 2002 (R1), os registros contábeis das receitas e des-
pesas são Reconhecida mensalmente respeitando o princípio de competência, ou seja, as 
receitas e despesas são reconhecidas no resultado no período em que elas ocorrem, simul-
taneamente quando se relacionarem, independente do efetivo recebimento ou pagamento. 
a) Caixa e equivalentes de caixa: as aplicações a curto prazo que possuem liquidez ime-
diata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os 
demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor jus-
to e registrados em investimentos a curto prazo. b) Parceria com entidades governa-
mentais - São provenientes de parcerias fi rmadas com a Secretaria Municipal de Desen-
volvimento e Assistência Social – SMADS e Secretaria Municipal da Educação - SME, e 
tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Perio-
dicamente, a Entidade presta conta de todo o fl uxo fi nanceiro e operacional aos órgãos com-
petentes, fi cando também toda documentação a disposição para qualquer fi scalização. De 
acordo com a administração o saldo em 31.12.2020 é 100% recebível. c) Fundação Sal-
vador Arena – Programa de Alimentação Complementar para Entidades Sociais/PACES 
Tem como objetivo fortalecer a rede socioassistencial, provendo-lhe recursos para um ade-
quado suprimento de alimentos funcionais e saudáveis a serem oferecidos aos seus usuá-
rios e assessorar as instituições em questões relacionadas a captação de recursos e gestão 
de projetos sociais, contribuindo para o seu desenvolvimento institucional. d) As doações 
e contribuições espontâneas são registradas quando recebidas, sendo que quando desti-
nadas ao custeio são contabilizadas como receita. e) Programa Nota Fiscal Paulista - 
Os valores recebidos em 2020 e 2019 foram de R$ 3.821,62 e R$ 10.335,43, respectivamen-
te, aplicados para complementar as atividades desenvolvidas e em custos operacionais da 
área. f) A Entidade para a contabilização das parcerias governamentais, atendeu a NBCT TG 
07 (R2) que em seu texto item 12 relata que uma subvenção governamental deve ser reco-
nhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende com-
pensar, em base sistemática. 4. Ativo não Circulante: Imobilizado: (a) É registrado ao 
custo de aquisição. A Entidade contabilizou as depreciações do ativo imobilizado calculan-
do-as pelo método linear mediante aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida 
útil econômica do bem. (b) A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de 
cada ativo pelo método linear
    2020  2019
 Taxa   Depreciação Imobilizado Imobilizado
Assistência Social % Custo Acumulada  Líquido  Líquido
Prédios Assistência 4% 2.158.523,38 (419.015,64) 1.739.507,74 1.825.840,06
Material Pedagógico 10% 45.018,73 (17.948,38) 27.070,35 31.572,03
Móveis Utensílios 10% 239.380,68 (152.582,46) 86.798,22 89.766,50
Veículos 20% 147.707,00 (140.474,28) 7.232,72 13.432,88
Computadores 20% 133.615,68 (114.820,71) 18.794,97 34.962,77
Maq. e Equipamentos 10% 57.530,33 (19.225,65) 38.274,68 27.257,33
Instalações 10% 93.284,50 (57.020,43) 36.264,07 45.592,03
Obra em andamento  197.414,66 - 197.414,66 -
Benfeitorias em
 Imóveis de Terceiros 10% 45.600,00 (6.991,08) 38.608,92 40.432,68
Bens de
 Terceiros-Educação        
Móveis Utensílios 10% 138.387,76 (43.543,00) 94.844,78 53.847,56
Benf. Bens de Terceiros 4% 31.350,00 (5.537,97) 25.812,03 27.065,91
Computadores 20% 19.763,79 (19.663,69) 100,10 3.227,14
Equip. Educacionais 10% 8.416,80 (4.288,11) 4.128,69 4.970,25
Bens de
 Terceiros-FUMCAD        
Instrumentos Musicais 10% 132.649,88 (61.301,28) 71.348,60 84.613,16
Móveis Utensílios 10% 5.475,00 (2.372,76) 3.102,24 3.649,80
Outros Imobilizados
Conv.356/2009 20% 31.900,00 (31.900,00) 0 0,00
Conv.10072009 10% 16.006,00 (16.006,00) 0 0,00
Total  3.502.024,19 (1.112.721,44) 2.389.302,75 2.287.334,61

5. Passivo Circulante e não Circulante: São reconhecidas quando a Entidade tem uma 
obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é pro-
vável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimati-
va confi ável do valor possa ser feita.
Circulante
Obrigações Fiscais 84,15 125,33
Obrigações Sociais 1.922,38  2.177,31
Obrigações Trabalhistas 148.478,11 139.285,96
Contas a Pagar  3.075,11 4.712,49
Total 153.559,75 146.301,09
Termos de Parcerias a Realizar
Assistência Social 52.184,84 238.111,33
Educação  117.664,74  -
Receitas Financeiras 41.521,80  36.344,08
Total 211.371,38  274.455,41
Total do Circulante 364.931,13  420.756,50 
6. Patrimônio Social: O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e com-
preende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (superávit ou défi cit) ocor-
ridos. 7. Do Resultado de Exercício - Item 15 ITG-2002 (R1): O valor do superávit ou dé-
fi cit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que tenha restrição 
para aplicação, deve ser reconhecido em conta específi ca do Patrimônio Líquido. 8. Contri-
buições Sociais – Isenção (Lei 12.101/2009): Em atendimento art. 29 da Lei 12.101/2009, 
ao Decreto nºs 8.242/2014 e a norma contábil, ITG 2002 (R1), item 27, letra “c” são de-
monstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fos-
se, gozadas durante o exercício de 2020 e 2019.

Isenções Usufruídas
Descrições Assist. Social Educação Total Total
DATA 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Cota Patronal 82.363,16 98.619,28 139.460,84 175.216,82 221.824,00 273.836,10
Rat 8.236,32 9.713,97 13.946,08 17.434,90 22.182,40 27.148,87
Terceiros 18.531,71 21.856,42 31.378,69 39.228,52 49.910,40 61.084,84
Autônomos - 1.479,63 - 867,85 - 2.347,48
Cofi ns - - - - 91.858,41 95.333,03
Total 109.131,19 131.669,30 184.785,61 232.748,09 385.775,21 364.417,39
9. Assistência Social: Demonstração do Cumprimento da Aplicação e Atendimen-
tos Sociais: As aplicações em gratuidades por meio dos Programas de Assistência Social 
foram observadas os preceitos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei 
Nº 12.435, de 6 de julho de 2011, em consonância Resolução nº 109, de 11 de novembro de 
2009 que aprovou a Tipifi cação Nacional de Serviços Sócio assistenciais, dentro desses pa-
râmetros os programas instituídos estão caracterizados como de Proteção Social Básica. 
Nos exercícios de 2020 e 2019 foram recebidos e aplicados os seguintes montantes:
 2020 2019
(+) Parcerias Com Entidades Governamentais  420.696,42  468.311,91
(+) Entidades Internacionais  960.020,00  986.660,00
(+) Fundação Salvador Arena  35.312,16  22.845,00
(-) Recursos Aplicados  (1.418.824,90)  (1.481.076,45)
9.2 Descrição dos Programas de Assistência Social: Centro para Crianças e Ado-
lescentes: é um espaço de referência para o desenvolvimento de ações socioeducativas 
com crianças e adolescentes, buscando assegurar o fortalecimento de vínculos familiares 
e o convívio grupal, comunitário e social, através de atividades com crianças e adolescen-
tes. Em 2020 foram atendidas 160 crianças e adolescentes e prestada assistência às suas 
famílias, e em 2019 foram atendidas 150 crianças e adolescentes e prestada assistência às 
suas famílias. 10. Descrição dos Programas em Assistência Educacional: Centro 
de Educação Infantil Parque Doroteia: Objetiva manter espaços coletivos privilegiados 
de vivência da infância, de modo a contribuir na construção da identidade social e cultural 
da criança, objetivando proporcionar condições adequadas para promover educação, pro-
teção, segurança, alimentação, cultura, saúde e lazer, com vistas à inserção, prevenção, pro-
moção e proteção à infância. 10.1 Ensino Básico: A Assistência Educacional está vincu-
lada ao atendimento por meio do Centro de Educação Infantil, conforme as diretrizes técni-
cas da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Paulo e de acordo com o Pla-
no de Trabalho aprovado pela Coordenadoria de Educação. O serviço é integralmente gra-
tuito, os atendimentos são para crianças na faixa etária de 4 meses a 3 (três) anos e onze 
meses. Foram cumpridas as exigências estabelecidas pela Lei 12.101/2009 e todos os alu-
nos matriculados são gratuitos, atendendo assim a proporcionalidade de uma bolsa inte-
gral para cada cinco alunos pagantes, conforme segue:
 Quantidade de Bolsas exigidas p/Lei 12.101/2009 Total de Bolsas
Exercício Alunos Proporcionalidade 5 x 1 Concedidas
2019 158 35 158
2020 197 54 197
10.2 Critérios de Acesso à Bolsa de Estudo: Os critérios de acesso à bolsa de estudos 
são defi nidos pela Secretaria de Educação do Município do São Paulo e os alunos são en-
caminhados pela própria Secretaria da Educação. Realiza-se um cadastro e mediante a dis-
ponibilidade de vaga a criança é encaminhada para uma Unidade Educacional mais próxi-
ma a de seu endereço residencial. A idade deverá estar compatível com o nível e modali-
dade de ensino e residir próximo ao estabelecimento de Educação. De acordo com levan-
tamento feito pela Associação consta que: Foram concedidas para o exercício 2020, 54 bol-
sas para crianças provenientes de famílias inscritas no Cadastro Único. Os alunos são ava-
liados pela Instituição em conformidade com a legislação vigente, atendendo ao perfi l so-
cioeconômico de acordo com o parágrafo 7º do art. 13 da Lei 12.101/20209. A Instituição 
prepara um formulário detalhado para a aferição do perfi l sócio econômico do aluno, que é 
preenchido no momento da matricula. São realizadas visitas por Assistente Social à resi-
dência dos alunos e são mantidos arquivados os relatórios. 10.3 Dos recursos recebidos 
e sua aplicação.: Os recursos são provenientes de convênios fi rmados com a Secretaria 
Municipal da Educação - SME, e tem como objetivo principal executar projetos e ativida-
des pré-determinadas. Os recursos próprios são de entidades parceiras e de doações de 
pessoas físicas com o objetivo proporcionar situações educativas, ampliando o repertório 
de habilidades das crianças, possibilitando seu desenvolvimento integral e das capacida-
des de ordem física, cognitiva, ética, complementando a ação da família e da comunidade. 
Os valores recebidos de convênios são aplicados em sua totalidade nas fi nalidades estatu-
tárias e em conformidade com os termos estipulados pelo convênio público. Periodicamen-
te, a Instituição presta conta de todo o fl uxo fi nanceiro e operacional aos órgãos competen-
tes, fi cando também toda documentação a disposição para qualquer fi scalização. Nos exer-
cícios de 2020 e 2019 foram recebidos e aplicados os seguintes montantes:
Descrição 2020 2019
(-) Custos da aplicação da Assistência Educacional (1.129.373,52) (1.423.384,10)
(+) Entrada de recursos de Entidades Governamentais /SME 1.127.368,17 1.422.293,05
11. As doações e contribuições espontâneas são registradas quando recebidas, sendo que 
quando destinadas ao custeio são contabilizadas como receita.
 2020 2019
Doações de Associados 8.939,35 5.399,58
Doações Pessoas Jurídicas 411.772,86 240.122,10
Doações Pessoas Físicas 81.587,12 9.392,28
12. Serviços Voluntários: A Casa dos Curumins contou com o apoio de voluntários, no 
decorrer do ano, cujos serviços prestados proporcionaram a redução de R$ 30.000,00. Con-
forme estabelecido no item 19 ITG-2002 (R1), os custos da prestação de serviços foram 
reconhecidos pelo valor justo, como se tivesse ocorrido o desembolso fi nanceiro. 13. Ins-
trumentos Financeiros: (a) Identifi cação e valorização dos instrumentos fi nanceiros: A 
Entidade avaliou seus ativos e passivos em relação aos valores de mercado, por meio de 
informações disponíveis e metodologias de avaliação estabelecidas pela administração. Os 
principais instrumentos fi nanceiros ativos e passivos da Entidade em 31 de dezembro de 2020 
e de 2019 estão descritos a seguir, bem como os critérios para sua avaliação: (b) Caixa e 
equivalentes de caixa, subvenções a receber, outros ativos circulantes e contas a pagar: Os 
valores contabilizados aproximam-se dos de realização.
  2020  2019
Caixa  531,09 20,66
Bancos - Rec. Sem Restrições  57.851,54 173.252,48
Bancos - Rec. Com Restrições  249.185,41 179.090,10
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.a 307.568,05 352.363,24

Adriana Gomes Fernandes Eisenhardt - Presidente Jorge Celso da Silva - CT.CRC1SP196805/O-7 

Associação Filantrópica Assistencial

A  s  s  o  c  i  a  ç  ã  o
SRS. ASSOCIADOS E COLABORADORES: Submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. A Diretoria permanece à disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

(c) Derivativos: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Entidade não possuía operações 
envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos. 14. Cobertura de Seguros: Em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019, a cobertura de seguros é considerada sufi ciente pela adminis-
tração para cobrir eventuais sinistros. 15. Eventos Subsequentes: A rápida e repenti-
na propagação da epidemia do Coronavírus (Covid-19) está causando a paralisação de 
vários setores produtivos e comerciais, além de confi nar pessoas e fragilizar a economia 
mundial. Entre os diversos riscos e incertezas aos quais a organização esta sujeita, aguar-
da-se do governo, medidas Econômico Fiscais que visem assegurar o cumprimento e se-
quência de seus objetivos Sociais e Estatutários. Desde 31 de dezembro de 2020 até esta 
data do encerramento das Demonstrações Contábeis, em 30 de abril de 2021, não ocor-
reram fatos decorrentes e/ou envolvendo o COVID-19 que pudessem afetar as demons-
trações contábeis da Entidade. Apesar de haver efetiva preocupação sobre os possíveis 
efeitos que possam vir a ocorrer, não há, no momento, evidência de que estes eventos 
possam afetar signifi cativamente a situação patrimonial da Entidade. 16. Contingên-
cias: A Entidade não possui ações trabalhistas, cíveis ou tributárias envolvendo risco de 
perda classifi cado como provável ou possível. 17. Recursos da Entidade: Todos os re-
cursos obtidos pela entidade foram aplicados em suas fi nalidades institucionais de con-
formidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos 
Patrimoniais. São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

JAN8 Empreendimentos e Participações Eireli
CNPJ/ME 19.974.177/0001-17  - NIRE 35.602.805.979

Ata de Registro de Deliberações do Sócio Titular
Data/Hora/Local: 09/06/2021, às 14hs, na sede social, São Paulo/SP, Rua Gomes de Carvalho, 1.507, 6º andar, 
Vila Olímpia, CEP 04547-000. Titular: José Alves Neto, CPF 277.920.228-97, RG 27.544.132-5-SSP/SP. Deli-
berações Aprovadas por Unanimidade: Redução do capital social, no montante de R$ 1.620.238,00, passando 
este de R$ 4.246.006,00 para R$ 2.625.768,00, com uma redução, portanto, de R$ 1.620.238,00 e o consequente 
cancelamento de 1.620.238 cotas detidas em sua integralidade pelo titular. O montante de R$ 1.620.238,00, 
correspondente ao valor da redução do capital social ora aprovada, será pago ao titular no prazo de 90 dias a 
contar da data de publicação desta ata, em atenção ao disposto no artigo 1.084, §2º da Lei 10.406/02, ficando 
desde já acordado que o montante de R$ 1.620.237,25 será compensado com créditos detidos pela Empresa 
em face do titular, ficando a administração da Empresa autorizada a proceder com os lançamentos contábeis 
necessários para se proceder à referida compensação, e o restante, no valor de R$ 0,75, será pago pela Empresa 
ao titular por meio de moeda corrente nacional. Alteração da Cláusula 5º do Ato Constitutivo da Empresa, que 
passará a vigorar, no prazo de 90 dias a contar da data de publicação desta ata, em atenção ao disposto no 
artigo 1.084, §§ 1º, 2º e 3º da Lei 10.406/02, com a seguinte nova redação: Cláusula 5º. O capital da EIRELI é 
de R$ 2.625.768,00, totalmente subscrito e integralizado pelo titular, sendo R$ 2.603.768,00 em moeda nacio-
nal corrente e R$ 22.000,00 em participação societária. Encerramento: Nada mais. Titular: José Alves Neto.

LAFA8 Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME 13.783.481/0001-09 - NIRE 35.300.416.520

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 09/06/2021, às 14hs, na sede social, São Paulo/SP, Rua Gomes de Carvalho, 1507, 6º andar, Vila 
Olímpia, CEP 04547-005. Mesa: Luiz Augusto Faria do Amaral: Presidente, José Alves Neto: Secretário. Convocação e 
Publicação: Dispensada. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Redução do capital social, no montante de R$ 
2.612.525,00, passando este de R$ 8.493.697,00 para R$ 5.881.172,00, com uma redução, portanto, de R$ 2.612.525,00 
e o consequente cancelamento de 2.612.525 ações detidas em sua integralidade pelo acionista presente. O montante de 
R$ 2.612.525,00, correspondente ao valor da redução do capital social ora aprovada, será pago ao acionista presente no 
prazo de 60 dias a contar da data de publicação desta ata, em atenção ao disposto no artigo 174 da Lei 6.404/76, ficando 
desde já acordado que o montante de R$ 2.612.524,27 será compensado com créditos detidos pela Companhia em face 
do acionista presente, ficando a administração da Companhia autorizada a proceder com os lançamentos contábeis 
necessários para se proceder à referida compensação, e o restante, no valor de R$ 0,73, será pago pela Companhia ao 
acionista presente por meio de moeda corrente nacional. Alteração do o Artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigo-
rar, no prazo de 60 dias a contar da data de publicação desta ata, em atenção ao disposto no artigo 174 da Lei 6.404/76, 
com a seguinte nova redação: Artigo 5º. O capital social é de R$ 5.881.172,00, dividido em 5.881.172 ações ordinárias 
(“ON”), nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão unitário de R$ 1,00. Encerramento: Nada mais. Mesa: Luiz 
Augusto Faria do Amaral: Presidente, José Alves Neto: Secretário. Acionista Presente: Luiz Augusto Faria do Amaral.

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

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171www.netjen.com.br
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 17 de junho de 20216

Não. O prêmio não mudou de mãos, mas, segundo as estima-
tivas, o pernambucano já faturou, em publicidade, cerca 
de R$10 milhões - quase sete vezes o valor da premiação. 

O sucesso financeiro veio atrelado a uma estratégia corporativa 
que não é novidade, mas ainda precisa ser bem explorada: o 
marketing pessoal.  

“A construção de uma marca pessoal é um componente que 
une conhecimento, habilidade e ousadia”, avalia Paulo Paiva, 
empresário e diretor executivo da Contexto Gestão Empresarial, 
empresa especialista em comportamento humano e organizacio-
nal. “Gil é um grande exemplo desse pensamento. Onde tudo e 
todos são aparentemente iguais, ele conseguiu se destoar do 
‘senso comum’ e gerar autenticidade", lembra o especialista.

Marketing pessoal não é tarefa de ex-bbb - A gestão de 
marca apresentada por Gil – e impulsionada pela exposição diária 
na maior emissora do país – o transformou em um milionário em 
poucos dias. Mas isso não significa que o marketing pessoal deve 
ser aplicado somente para quem participa de um programa de 
televisão. Na verdade, planejar bem a sua imagem é fundamental 
para qualquer profissão – e isso não significa que é uma tarefa fácil.

A construção de uma marca pessoal forte, envolve aspectos 
de diferentes áreas, alinhando o conhecimento técnico ao com-
portamental. “Não basta ser conhecedor de algo. Não basta ser 
bonito ou bonita. Não basta se comunicar bem. É necessário um 
conjunto de atributos alinhado a uma necessidade de mercado”, 
esclarece o consultor, que completa. 

“O mais interessante é que é totalmente possível garantir a 
organização de ideias, informações e pesquisas para manter, 

Em maio, a paraibana Juliette Freire recebeu 90,15% dos votos e saiu do Big Brother Brasil 21 como a grande campeã, levando 
para a casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Menos de um mês depois, o Brasil reconheceu um novo vencedor:  

Gilberto José Nogueira Júnior, o Gil do Vigor. 

Pixabay

#tenhacicatrizes

Renato Martinelli

Mudanças transformadoras  
para liderança

Marcelo Salvo (*)

Eu gosto de pensar que nunca estamos totalmente 
preparados para fazer algo, que necessitamos 

de um processo contínuo de busca de informações 
por intermédio de pesquisas, o conhecimento e as 
vivências se renovam rapidamente, além disso é 
necessário a troca com outras pessoas, para gerar 
então um aprendizado sustentável.

Na liderança não é diferente, apesar de muitas 
vezes sermos considerados os executivos, aqueles 
que sabem mais do que os outros, essa percepção é 
totalmente errada, primeiro porque somos iguais em 
relação a essa necessidade de aprender constante-
mente e segundo que o bom líder é aquele que tem 
ao seu lado, pessoas tão ou mais competentes do que 
ele, nas suas funções específicas.

O Fórum Econômico Mundial de 2020 definiu as 
principais competências para os próximos 5 anos, acho 
um que se trata de um norte para o mundo estar na 
mesma sintonia, mas eu não gosto de definir prazo, 
depois de vivenciar épocas como as que estamos 
passando, onde a transformação digital, a crise eco-
nômica e pandemia juntas mudaram tudo em pouco 
tempo, aliás em tempo recorde, conseguiram fazer 
o que tentamos há anos com palestras, treinamentos 
e trilhas. Então definir prazo de 3 ou 5 anos é muito 
tempo, talvez seja por muito tempo, mas é arriscado 
dizer quando.

Dentre as competências citadas nesse fórum, 
escolhi sete e mais um conceito final para comentar 
aqui neste artigo e que fazem parte de uma imersão 

que criei e aplico em formato de trilha para liderança 
dentro das organizações, onde conto com o desen-
volvimento e facilitação de Cristiane Maziero nos três 
primeiros tópicos e Wellington Borzani no tópico final.

Praticar a Liderança Humanizada - Compreen-
der que o papel de líder herói, dará espaço para uma 
ação próxima às pessoas, favorecendo a autogestão a 
partir de relações de confiança. Aceitar as vulnerabili-
dades, realizando a primeira e fundamental iniciativa, 
o autoconhecimento que é um passo importante para 
o líder do “novo momento”.

A Comunicação que dá certo - Muitas são as 
técnicas utilizadas e estudadas sobre comunicação 
e por que será que ela é ainda uma das maiores 
preocupações e gaps dentro das empresas? Muitos 
querem e precisam ser escutados, o ato da escuta se 
perdeu ao longo do tempo, o grande problema é que 
o mundo ainda está recheado de MEDOS e temos a 
sensação de perda quando não conseguimos estar à 
frente de uma ideia ou de um pensamento.

A Mudança começa em mim - Para tudo o que 
planejamos, programamos e esperamos, queremos ter 
controle e definir uma sequência a respeito de uma 
determinada situação. Nossa percepção sobre tudo 
deve mudar junto com o mundo e com frequên cia. 
Quando chegamos a um ponto de equilíbrio, a um 
ponto desejável de presença, sabemos o que e quanto 
podemos e conseguimos absorver os impactos gerados 
pelas mudanças.

A Grande arte do storytelling - Desde sempre as 
técnicas de oratória, expressão corporal e técnicas de 

apresentação são utilizadas para ajudar profissionais a 
vender algo, seja uma ideia, projeto, produto, serviço, 
imagem ou conceito. O foco é ser percebido de forma 
diferente, ser aceito por um grupo mais rápido, gerar 
credibilidade profissional. Outro propósito é ajudar 
uma pessoa ou empresa a resolver um problema ou 
eliminar sua dor, e para isso, precisamos despertar 
sentimentos e ter fortes argumentos em nossa apre-
sentação para gerar interesse.

Agilidade e presença na entrega - Faz muito 
tempo que as pessoas lutam para se organizar em 
casa, no trabalho e até sentimentalmente. O grande 
segredo da produtividade, nada mais é do que pro-
duzir mais em menos tempo, priorizar atividades e 
tarefas diárias, tendo um olhar diferente em relação 
ao trabalho. Por isso, a mudança de pensamento e de 
conceitos, além do uso de ferramentas e metodolo-
gias para nos ajudar com a organização e rapidez na 
entrega, se tornam vitais.

Pensamento e Atitude Comercial - A Negocia-
ção é uma das habilidades mais importantes da nossa 
vida. Não conseguimos sobreviver na sociedade se 
não tivermos noções e habilidades para negociar. A 
persuasão por sua vez anda em paralelo na negociação, 
ela entra quando utilizamos gatilhos mentais para 
influenciar alguém a tomar uma decisão rápida ou 
mudar sua opinião sobre um determinado assunto.

Aprendizagem em um Mundo Tecnológico – As 
pessoas já não se importam com as mesmas coisas, 
não valorizam os mesmos critérios de antigamente 
e o olhar das empresas precisam se adequar a essa 
visão com base em dados gerados por sistemas que 

fazem a leitura do todo. Precisam promover uma 
experiência para o usuário no site, aplicativo, loja 
física, além das redes sociais. Por isso o pensamento 
estratégico precisa estar aberto e alinhado a essas 
mudanças digitais.

Por fim a proposta é que todos entendam que 
existe a Autonomia do EU, um processo de 
mudança interna e que deveria ser encarado como 
algo natural, de forma fluída e descomplicada, mas 
sabemos que não é bem assim. Muitas vezes o pro-
cesso de mudança se torna árduo e muito demorado, 
além de deixar sequelas. Sendo assim, as pessoas 
precisam acreditar e focar, sem medo e resistências.

Para mim, essas competências serão por muito tem-
po as principais habilidades nas quais o líder deverá 
se aprofundar, atualizar e aplicar no seu dia a dia.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, é 
diretor da Atitude Profissional Educação Corporativa. 

Com 30 anos de experiência em vendas é  graduado 
em Administração e Artes Cênicas – Ator, com especiali-

zado em Gestão de RH e pós graduado em Marketing e 
Negociação e Vendas pela FAAP .  Professor de Pós e 

MBA na B. I. International e Senac , é também Escritor do 
livro Atitude Profissional.

• Qualifique-se: marketing pessoal vai além da parte técnica, 
é verdade, mas você também precisa estar afiado com as 
novidades da sua área

• Melhore a comunicação: não adianta ter uma ideia e não 
expressá-la corretamente. Falar bem, e com clareza, é fun-
damental para aumentar a visibilidade

• Cuide do seu visual: uma aparência bem cuidada é fundamental 
para construir a imagem que as pessoas fazem a seu respeito. 
Além disso, é preciso estar alinhada com a cultura organizacional 
da empresa. Você reparou como o seu líder veio vestido hoje?

• Seja simpático: ser agradável e querido pelas pessoas é, 
talvez, a coisa mais importante para vários aspectos da vida. 
No trabalho, não é diferente. 

• Aprimore sua presença virtual: hoje, além do mundo real, é 
fundamental tomar conta das redes sociais. Mostrar um pouco da 
rotina, principalmente, das conquistas no ambiente profissional. 
Cuidado para que situações de lazer não se tornem prejudiciais.

• Monte uma rede de contatos: de nada adianta ter uma 
boa imagem pessoal se as pessoas certas não tiverem acesso. 
Contar com uma rede de contatos relevantes é fundamental 
para o sucesso. 

Os próximos anos serão marcados por um intenso movimento 
no mercado de trabalho, e os profissionais que souberem se 
destacar devem crescer na carreira. Não deixe as oportunidades 
escaparem. Mesmo que você não seja o grande vencedor do jogo, 
ainda é possível ter muito sucesso.  - Fonte e outras informações: 
(www.contextogestaoempresarial.com.br).

ou potencializar, a marca de uma empresa ou pessoa”. Um as-
pecto que precisa ser levado em consideração é a experiência 
e o cuidado. 

Assim como tudo, no marketing, também se leva anos para 
construir uma imagem positiva, porém, basta um deslize para 
destruí-la; e na gestão de marca pessoal, esse conceito também 
é válido. Na proposta de passar uma noção de autoridade e ori-
ginalidade, o excesso pode arranhar a imagem do profissional. 

Comece a vigorar na carreira - Não existe uma fórmula 
mágica capaz de potencializar o marketing pessoal. Na verdade, 
esse é um trabalho personalizado que parte do objetivo de cada 
profissional. Porém, algumas dicas são universais:

MaRCa pEssoal foRtE é fuNdaMENtal 
paRa vigoRaR Na CaRREiRa

EstRatégia CoRpoRativa
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De acordo com da-
dos divulgados pela 
pesquisa Global Entre-
preneurship Monitor 
(GEM), realizada em 
55 países, o brasileiro 
é o quarto povo mais 
empreendedor e o pri-
meiro entre os BRICS. 
Estima-se que 38,7% 
da população adulta no 
país tenha um negócio 
próprio.  Porém, os 
empreendedores ain-
da encontram grandes 
entraves: burocracia, 
falta de uma cultura 
de planejamento e alta 
carga tributária são 
algumas delas. 

Para a fundadora da 
Quare Negócios, em-
presa especialista em 
captação de crédito, 
Carolina Valle Schrubbe, 
uma das maiores difi-
culdades das empresas 
brasileiras é a falta de 
um projeto sólido ao 
buscar apoio financei-
ro para investimentos, 
expansão e moderni-
zação. “Encontrar uma 
forma de buscar capital 
- necessário para com-
pra de insumos, locação 
de espaço físico, aqui-
sição de equipamentos, 
pesquisa e inovação ou 
qualquer outro tipo de 
investimento - é uma 
das maiores dificulda-
des que observamos nas 
empresas atualmente. 

E essa etapa é fun-
damental para a con-
cessão de crédito. Os 
bancos irão avaliar o 
passado, o presente e 
o futuro da empresa. 
O passado e o presente 
são analisados com base 
nos dados econômico-
financeiros das orga-
nizações, já o futuro 
é avaliado com base 
no projeto”, explica. 
A combinação desses 
fatores é que demons-
trará se o projeto de 
investimento, expan-
são ou modernização é 
viável ou não. 

“Projetos mal ela-
borados dificultam a 
liberação de recursos 
e podem colocar o 
futuro da empresa em 
risco”, aponta a espe-
cialista. Ela traça um 
paralelo com uma casa: 
“Você construiria uma 
casa sem um projeto?”, 
questiona. Para facili-
tar na hora de iniciar 
um projeto de captação 
de recursos, Carolina 
explica para que serve 
um projeto sob o ponto 
de vista do banco e do 
próprio empresário.

Do ponto de vista do 
banco, para que serve 
um projeto?
	 •	Para	explicar	qual	a	

linha de crédito que 
a empresa busca;

	 •	As	 garantias	 que	

serão oferecidas; 
	 •	As	 condições	 de	

financiamento pre-
tendidas, como pra-
zo e carência;

	 •	A	destinação	do	di-
nheiro captado;

	 •	Como	 a	 empresa	
gera valor e agre-
ga valor aos seus 
clientes através do 
investimento;

	 •	Como	é	a	produção	
da empresa, em qual 
mercado ela colo-
cará seus produtos, 
qual o público alvo;

	 •	Demonstração	 de	
que o negócio pro-
posto é sustentável 
do ponto de vista 
econômico, ambien-
tal e social;

	 •	Demonstração	 de	
que vai gerar recur-
so suficiente para 
pagar o empréstimo 
feito.

Do ponto de vista do 
empresário, o projeto 
de negócios serve para:

	 •	Mensurar	 todos	 os	
fatores críticos de 
um negócio antes 
que ele seja implan-
tado, com possibili-
dade de superação 
dos desafios antes 
que eles ocorram;

	 •	Alinhar	 a	 visão	 es-
tratégica entre os 
sócios da empresa, 
discutir questões 
sobre o modelo do 
negócio, como ele 
irá funcionar;

	 •	Medir	e	otimizar	os	
recursos aportados;

	 •	Elaborar	 cronogra-
ma de aplicação dos 
investimentos;

	 •	Elaborar	 indicado-
res de desempenho 
de resultado para 
que o empresário 
tenha o comparativo 
antes e após o pro-
jeto;

	 •	Pensar	 e	 planejar	
aspectos tributá-
rios, de produção, 
receitas, despesas, 
custos, marketing e 
recursos humanos;

	 •	Mensurar	endivida-
mento e capacidade 
de pagamento para 
ter certeza que po-
derá pagar o crédito.

Ainda de acordo com 
Carolina, ter um proje-
to bem elaborado traz 
maior tranquilidade 
tanto para e empresa 
quanto para os bancos, 
pois ampara decisões 
com base nos diversos 
cenários, a fim de que 
se escolha a solução que 
traga maior segurança 
em relação à sustentabi-
lidade financeira, social 
e ambiental. - Fonte 
e outras informações: 
(https://quareorg.com).

Empresas precisam buscar apoio financeiro para 
investimentos, expansão e modernização.

Eduardo Issa (*)

O consumo das fa-
mílias é a prin-
cipal referência 

do volume que o varejo 
como um todo movi-
menta na economia do 
país. Desde 2017, pelo 
menos, o varejo vem 
apresentando uma par-
ticipação histórica no 
PIB brasileiro, entre 
62% e 65%, mostrando 
ser um setor pujante da 
economia. Em 2020, com 
a pandemia da Covid-19, 
não deixou de ter tama-
nha representatividade 
(61%), mas acompanhou 
um PIB em contração e 
registrou uma queda de 
5,5%. 

O setor, de fato, de-
sempenha um papel de 
destaque na economia 
brasileira e, em função 
disso, não ficaria inerte 
diante de um cenário tão 
desfavorável no último 
ano. Muito se aprendeu 
e se tem aprendido 
desde o início da crise, 
em fevereiro de 2020. 
Para começar, cita-se 
aqui a rápida adaptação 
dos agentes do varejo 
às mudanças de hábitos 
do consumidor, que po-
dem ser percebidas por 
alguns números. 

Segundo pesquisa da 
SBVC (2021), 91% dos 
consumidores entrevis-
tados se dizem satisfei-
tos com sua experiência 
de compra online, 14% 
deles compraram online 
pela primeira vez na qua-
rentena, 54% fizeram 
compras em estabele-
cimento que faz uso do 
sistema drive-thru. Ou-
tros números mostram a 
reação do setor. 

Pesquisa Nielsen IQ 
aponta que o e-commer-
ce chegou ao volume 
recorde de vendas de R$ 
87 bilhões no Brasil em 
2020, crescendo 41% em 
relação ao ano anterior. 

Aconteceu a rápida adaptação dos agentes do varejo às 
mudanças de hábitos do consumidor.

Pandemia: a reinvenção 
do varejo em meio à crise

O setor, de fato, desempenha um papel de destaque na economia brasileira e, em função disso, não 
ficaria inerte diante de um cenário tão desfavorável no último ano

consultor de ne-
gócios (caso da 
Dolce e Gabba-
na) ou o funcio-
nário oferecer 
agendamentos 
de compras vir-
tuais e servir de 
host de even-
tos digitais que 
a marca agora 
produz (caso da 
Bloomingdale’s). 

Empregados da Ulta 
Beauty (rede de lojas de 
cosméticos americana) 
treinam clientes a usar e 
interagir com o GlamLab, 
app da marca para testar 
virtualmente cosméticos. 
No Brasil, a experiên-
cia omnichannel chegou 
para ficar. A Inteligência 
Artificial e a Realidade 
Aumentada ocupam cada 
vez mais espaço na estra-
tégia varejista, buscando 
o alinhamento adequado 
entre o produto e o perfil 
do consumidor, para uma 
experiência mais perso-
nalizada. 

O PIX, de fácil mecâ-
nica e proporcionando 
redução nos prazos de 
entrega graças à rápida 
confirmação das transa-
ções, traz consigo a fun-
cionalidade do saque no 
varejo, o que deverá au-
mentar a circulação nas 
lojas e as possibilidades 
de fidelização do cliente. 
Num setor tão dinâmico 
como esse, ficar alheio à 
evolução da tecnologia, 
do consumidor e dos 
fatores ambientais é ex-
por o negócio a um risco 
elevado e desnecessário. 
Cabe aos gestores do 
varejo monitorar todos 
os movimentos e buscar 
transformar ameaças em 
oportunidades. 

(*) - Graduado Engenharia de 
Produção, especialista em 

Administração Mercadológica, 
e mestre em Administração de 

Empresas, é professor de graduação 
da Mackenzie e Coordenador do 

Executive MBA de Pittsburgh.
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Foram 13 milhões de 
novos consumidores. Os 
números de 2021 evi-
denciam a recuperação. 
Segundo o IBGE, no mês 
de abril as vendas do 
comércio aumentaram 
1,8%, recuperando as 
perdas do mês anterior e 
ultrapassando o patamar 
pré-pandemia. Em com-
paração com o mesmo 
mês do ano passado, a 
alta foi de 23,8%; no ano, 
o setor acumula alta de 
4,7% e nos últimos 12 
meses, de 3,6%. 

Chamou atenção tam-
bém para algumas prefe-
rências do consumidor, 
salientando que a cate-
goria que mais cresceu 
no início da quarentena 
foi a de limpeza, seguida 
por alimentos, webcams 
e categorias de entrete-
nimento em casa. Nas 
regiões com transmissão 
mais crítica da doença, 
a reação mais rápida do 
consumidor às medidas 
restritivas o direcionou 
para atender três tipos 
de necessidades:
 1) Funcionais, l iga-

das à conexão e 
ao trabalho e rela-
cionadas à compra 
de produtos como 
w e b c a m ,  m ó v e l 
para home office, 
modem, computa-

dor, monitor dentre 
outros; 

 2) De compensação e 
escapismo, ligadas 
à cozinha indulgen-
te e relacionadas à 
compra de produ-
tos como pipoca, 
brownie, torta, pan-
queca, máquina de 
pão, adega, dentre 
outros;

 3) De bem-estar, liga-
das ao esporte e à 
saúde em casa, como 
a compra de produ-
tos como esteira, 
tapete de exercícios, 
bicicleta ergométri-
ca, balança, dentre 
outros. 

	 •	 O	 que	 já	 está	
mudando ten-
dências do pós
-pandemia - hoje, 
já é possível se 
verif icar algu-
mas tendências 
se consolidando. 
A avalanche da 
transformação 
digital vem con-
tribuindo para 
esse movimento. 
Conforme o por-
tal Meio&Mensa-
gem, no mercado 
internacional já é 
possível ao con-
sumidor agen-
dar uma live de 
vendas com um 

A importância de um 
projeto sólido para 
captação de crédito

migalhas.com/reprodução
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ALDOEL SOARES DE SOuzA, profissão: porteiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 02/06/1962, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Manoel Messias de Souza e de Aldina Soares 
de Souza. A pretendente: ELISA GEnI DA SILVA, profissão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pirassununga, SP, data-nascimento: 03/05/1965, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gelso da Silva e de Neide 
Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: VALTER MIRAnDA DA SILVA nASCIMEnTO, profissão: técnico 
em transportes, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/12/1976, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar 
Miranda da Silva e de Elza Matias da Silva. A pretendente: LuCIAnA APARECIDA 
ADãO, profissão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: Itajubá, MG, data-nas-
cimento: 05/09/1977, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de José Vitor Adão 
e de Creusa Maria da Silva Adão.

O pretendente: ALEfy LEOnARDO DESPESI COuTInhO, profissão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 26/11/2000, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Bernardo Mendes Coutinho 
e de Sandra Cristina Despesi. A pretendente: MARIAnE CRISTInA PEREIRA DA 
SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/10/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Gilvan Mergulhão da Silva e de Luiza Cassia Pereira da Silva.

O pretendente: EDER SAnTOS TRIGuEIRO, profissão: coordenador administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1994, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Milton Trigueiro e de Bibiana Emilia dos 
Santos. A pretendente: RAfAELA MOnIquE PASSOS fARIAS, profissão: acessora 
comercial, estado civil: solteira, naturalidade: Itabaiana, PB, data-nascimento: 11/08/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Rinaldo de Farias e 
de Josileide Passos.

O pretendente: MIGuEL LIMA DA SILVA, profissão: oficial de manutenção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São José de Piranhas, PB, data-nascimento: 07/09/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Luciano de Lima e de Maria 
Balbina da Silva. A pretendente: AnDREIA PAIS DE LIRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1974, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Terezinha Pais de Lira.

O pretendente: VInÍCIuS RIBEIRO fLORIAnO, profissão: auxiliar, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Edivaldo Floriano e de Agnalda Aparecida Ribeiro 
Floriano. A pretendente: JORDAnA DOS REIS DA AnunCIAÇãO, profissão: técnico 
em alimentos, estado civil: solteira, naturalidade: São Roque, SP, data-nascimento: 
14/03/1995, residente e domiciliada em Campinas, SP, filha de José da Anunciação e 
de Jovita Rodrigues dos Reis da Anunciação.

O pretendente: CICERO MARInhO DE LIMA, profissão: ajudante de serviços diversos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Brejo Santo, CE, data-nascimento: 12/05/1978, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Marinho de Lima e de 
Maria Salete da Conceição. A pretendente: fáBIA REGIAnE DE OLIVEIRA nunES, 
profissão: agente comunitária de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 08/09/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Valmi Sousa Nunes e de Jesumira Alves de Oliveira.

O pretendente: ADALTOn TAVARES DA SILVA, profissão: caldereiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adenilson Vieira da Silva e de Acacia Conceição 
Tavares de Brito. A pretendente: AuRELúCIA BATISTA DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Quixelô, CE, data-nascimento: 09/07/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Batista da Silva e de Vicencia 
Josefa da Silva.

O pretendente: RODRIGO GOMES DA SILVA, profissão: técnico de qualidade, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Ribeiro da Costa e Silva e 
de Edilene Gomes Ferreira e Silva. A pretendente: fLáVIA CORDEIRO CAMPOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/12/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jeneci Cordeiro 
Campos e de Maria de Fatima Cordeiro Campos.

O pretendente: MARCuS VInICIuS PEREIRA DA SILVA, profissão: operador de 
estacionamento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/03/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Emanuel 
Pereira da Silva e de Eliana Pereira da Silva. A pretendente: InGRIDI BALIEIRO DOS 
SAnTOS, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 31/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antenor Pereira dos Santos e de Marta Martins Balieiro dos Santos.

O pretendente: LuCAS ROChER ALVES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Adimarães dos Santos Alves e de Olivia Rocher Alves. 
A pretendente: AnA PAuLA LIMA COSTA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 05/02/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Gonçalves Costa e de Helena da Silva Lima Costa.

O pretendente: RAfAEL hEnRIquE SAnTOS SILVA, profissão: operador de em-
pilhadeira, estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
12/09/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim 
Oliveira Silva e de Maria Aparecida de Jesus Santos Silva. A pretendente: DéBORA DE 
OLIVEIRA GOMES RODRIGuES, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Gomes Rodrigues e de Jaciara Maria de Oliveira.

O pretendente: DIOSIVALDO SAnTAnA DOS SAnTOS, profissão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Serrolandia, BA, data-nascimento: 12/09/1961, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jovelino Galdino dos Santos e de Ho-
norina Martina de Jesus. A pretendente: MARIA DA GLORIA RODRIGuES OLIVEIRA, 
profissão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: Serrolandia, BA, data-nascimento: 
04/11/1966, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Bernardino 
de Oliveira e de Maura Rodrigues de Jesus.

O pretendente: CARLOS DIAS DA MOTA, profissão: aposentado, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Umuarama, PR, data-nascimento: 18/02/1958, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laurindo Dias da Mota e de Luiza Pires da Mota. A 
pretendente: IzABEL DE LIMA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Irati, PR, data-nascimento: 25/03/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Dercides de Lima e de Derzira Rocha de Lima.

O pretendente: JOEL MARCuS APARECIDO DE JESuS SAnTOS, profissão: orien-
tador socioeducativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/03/2000, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Aparecido de Jesus Santos e de Ana Lucia Rosa Santos. A pretendente: PALOMA 
SILVA nASCIMEnTO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 01/06/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Valdir dos Santos Nascimento e de Antonieta Silva Chaves.

O pretendente: MARCOS VInICIuS DE PAuLA LIMA, profissão: gerente de negócios, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jonatan Ezequiel de Lima e de 
Alexandra Santos de Paula. A pretendente: BIAnCA BARROS fERREIRA DA SILVA, 
profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 15/07/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Pedro Ferreira da Silva e de Risoneide Terezinha de Barros.

O pretendente: LuCAS MEnDES LOMBARDE, profissão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aldo Correia Lombarde e de Marta Mendes da 
Silva Lombarde. A pretendente: BIAnCA SAnTOS DO AMARAL, profissão: operador 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/03/2001, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Eder Fernandes do Amaral 
e de Keila Borges dos Santos do Amaral.

O pretendente: ELISEu SOARES DO nASCIMEnTO, profissão: auxiliar de prótese, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto do Nascimento e 
de Josenilda Soares do Nascimento. A pretendente: ThALIA GOMES DE OLIVEIRA, 
profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 26/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Cicero Antonio de Oliveira e de Carlota Gomes de Sousa Ferreira.

O pretendente: JEREMIAS PEREIRA DE SOuSA, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdomiro Pereira de Souza e de Maria 
Luciene de Souza. A pretendente: ADRIAnA fERREIRA DOS SAnTOS, profissão: 
buteira, estado civil: divorciada, naturalidade: Marilia, SP, data-nascimento: 05/01/1967, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Maria Ferreira dos Santos.

O pretendente: fELIPE DOS SAnTOS SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Manoel da Silva e de Enides dos Santos da Silva. 
A pretendente: LARISSA DIROLLI VAzquEz, profissão: assistente de departamento 
pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 27/04/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Robert Lins Vazquez e de 
Magali Gislene Dirolli.

O pretendente: TuLIO COnCEIÇãO DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Regis Santos da Silva e de Aurora 
Maria da Conceição Neta. A pretendente: KAThLEEn DA SILVA PInTAn, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
08/07/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Henrique 
Alvares Pintan e de Sandra Regina da Silva.

O pretendente: WELLInGTOn OLIVEIRA LIMA InáCIO, profissão: operador de 
empilhadeira, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/12/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Inácio 
e de Maria de Oliveira Lima Inácio. A pretendente: fABIAnA fRAnCISCA DOS SAn-
TOS, profissão: técnica em farmácia, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 13/12/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Julio Lucio da Silva e de Maria Francisca da Silva.

O pretendente: RAIMunDO nOnATO SILVA DE SOuSA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Cocal, PI, data-nascimento: 04/07/1997, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Antonio Vicente de Sousa e de Francilda Temoteo 
da Silva. A pretendente: VAnEIDE MIRAnDA DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Parnaíba, PI, data-nascimento: 27/08/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Dias Marques de Oliveira e 
de Benedita de Sousa Miranda.

O pretendente: RAuL BRAGA zIVIAnI, profissão: supervisor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/2001, residente e domiciliado em 
Suzano, SP, filho de Romualdo Julio Ziviani e de Ivaneide Fernandes Braga Ziviani. A 
pretendente: REBECA OLIVEIRA DOS SAnTOS, profissão: técnica em nutrição, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 13/09/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Lima dos Santos e de Fabiana 
Dias de Oliveira dos Santos.

O pretendente: ROnALDE KLEBER SAnTOS nEVES, profissão: auxiliar de manu-
tenção, estado civil: solteiro, naturalidade: Andaraí, BA, data-nascimento: 05/08/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Nogueira Neves e de 
Maria Helena Barbosa Santos. A pretendente: hELEnICE AnJOS DOS SAnTOS, pro-
fissão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: Andaraí, BA, data-nascimento: 10/01/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Antonio dos Santos 
e de Edilma dos Anjos Santos.

O pretendente: WILLIAM CARLOS RODRIGuES nICOMEDES, profissão: autôno-
mo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Nicomedes e 
de Simone Lopes Rodrigues. A pretendente: ISABELA LETICIA SOARES, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odair Germano Soares e 
de Silvia Cristina do Nascimento.

O pretendente: DAnIEL RODRIGO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Neto da Silva e de Maria Aparecida 
da Silva. A pretendente: BáRBARA PEREIRA SAnTOS, profissão: pedagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1989, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Lourisvaldo Souza Santos e de Maria do Nas-
cimento Pereira Santos.

O pretendente: MAuRÍCIO AuGuSTO, profissão: gerente de produção, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dário Augusto e de Judite Coelho 
Neto. A pretendente: MARIA VALDuCIA DA SILVA MéLO, profissão: supervisora de 
produção, estado civil: divorciada, naturalidade: Jupi, PE, data-nascimento: 10/02/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zulmiro Profiro de Mélo e 
de Josefa Vieira da Silva.

O pretendente: PhILIPPE BRAz SILVA, profissão: analista de logística, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1999, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rudglei Pereira da Silva e de Vanessa Braz 
Santos. A pretendente: STEPhAnIE CAROLInE MEnDOnÇA GOnÇALVES, profissão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 10/06/1999, residente e domiciliada neste Distrito,São Paulo, SP, filha de Sidnei 
Gonçalves e de Cristiane Mendonça dos Santos Silva.

O pretendente: SILVIO AnASTACIO, profissão: fiscal de loja, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Guarujá, SP, data-nascimento: 23/11/1970, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Benedito Anastacio e de Cecilia Amoroso Costa. A pre-
tendente: CLEuDI DE JESuS PRIMO, profissão: auxiliar de cadastro, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1975, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Luiz Primo e de Tereza 
Maria de Jesus Primo.

O pretendente: DAnILLO ROBERTO DE SOuSA VITORInO, profissão: vigilante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Pereira Vitorino e de Ivoneide 
de Sousa. A pretendente: DéBORA CRISTInA SEVERO DE SOuzA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson Alberto de Souza e 
de Denisete Cristina Severo Silva.

O pretendente: EDuARDO PEREIRA DOS REIS JunIOR, profissão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Pereira dos Reis e de Silva-
na Efigenia. A pretendente: EDuARDA DIMAS ALVES, profissão: pedagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/03/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Erisvelton Alves dos Santos e de Luiza 
Fernandes Dimas Alves.

O pretendente: ARThuR SOuSA TEIxEIRA, profissão: técnico eletrônico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1992, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Armando Lucas Teixeira e de Obetisa Sousa 
Paiva. A pretendente: ThAÍS CRISTInA BARBOSA CERquEIRA, profissão: auxiliar 
administrativo II, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
03/11/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gideon Rocha 
Cerqueira e de Cleide Aparecida Barbosa.

O pretendente: AnTOnIO WILSOn DIAS JunIOR, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1969, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Wilson Dias e de Maria Angela da 
Silva Dias. A pretendente: LILIAn DE LIMA fERREIRA MEIRELES, profissão: líder da 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/05/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Izaltino Ferreira Meireles 
e de Luzinete Pedro de Lima.

O pretendente: PABLO DAnIEL BOCCI fRAnCISCO, profissão: telefonista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 21/07/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cristiano Francisco e de Roseane Bocci 
Francisco. A pretendente: GABRIELLy VITÓRIA BRASIL ARAuJO, profissão: telefo-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/2005, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Brasil de Araujo e 
de Valéria da Silva Brasil de Araujo.

O pretendente: AnDRé GOnÇALVES DOS SAnTOS, profissão: assistente de logís-
tica, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
12/05/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião de 
Fatima dos Santos e de Mariana Gonçalves dos Santos. A pretendente: VIVIAnE LIMA 
DAnTAS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Geraldo Alves Dantas e de Elizabeth Aparecida de Lima Aragão.

O pretendente: ROBERT PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Pereira dos Santos e de Maria Odete dos 
Santos. A pretendente: BEATRIz OLIVEIRA DA SILVA, profissão: esteticista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valter da Silva e de Marinete Oliveira da Silva.

O pretendente: fELIPE DOS SAnTOS nunES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1998, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Claudomiro Cordeiro Nunes e de Patricia Aparecida dos 
Santos. A pretendente: KhAyLLA ALExAnDRE DA SILVA, profissão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Pereira da Silva e de 
Izabel Alexandre de Souza.

O pretendente: BRunO BORGES, profissão: impressor digital, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itapecerica da Serra, SP, data-nascimento: 09/08/1980, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celino Borges e de Marlene de Jesus 
Borges. A pretendente: ROBERTA MATIAS DOS SAnTOS CRuz, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1990, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Eustáquio da Cruz 
e de Rosângela Aparecida dos Santos Cruz.

O pretendente: DIMAS CASAVEChIA, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Mandaguari, PR, data-nascimento: 08/10/1965, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Casavechia e de Maria do Carmo Casavechia. A 
pretendente: JOSEAnE ALVES fERREIRA, profissão: cabeleireira, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Iramaia, BA, data-nascimento: 20/05/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira dos Santos e de Lêda Alves Ferreira.

O pretendente: JOSé LuIz DA SILVA, profissão: auxiliar de produção, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 06/12/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manuel Luis da Silva e de Maria do 
Carmo da Silva. A pretendente: AnA MARIA DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1971, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Raimundo dos Santos e de 
Maria Francisca dos Santos.

O pretendente: RAPhAEL fERnAnDES DOS SAnTOS, profissão: feirante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 09/07/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arli dos Santos. A pretendente: ELAnIA 
DE SOuzA nunES, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Correntes, 
PE, data-nascimento: 15/07/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Josino Nunes da Silva e de Nailda Ferreira de Souza.

O pretendente: GABRIEL OLIVEIRA SILVA, profissão: analista de suporte técnico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1992, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Erivaldo Silva Boaventura e de Ireine Maria de 
Oliveira. A pretendente: AMAnDA OLIVEIRA LIMA, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1997, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Marcelino Lima e de Nacirene 
Oliveira Silva Lima.

O pretendente: RAfAEL LuIS CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/05/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Cardoso 
de Oliveira e de Sandra Aparecida da Silva. A pretendente: MAyARA CAROLInA DOS 
SAnTOS, profissão: operadora de SAC I, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 18/10/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco dos Santos e de Antonia Cristina Muniz dos Santos.

O pretendente: MAuRICIO GOnÇALVES DE OLIVEIRA, profissão: feirante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Roberto Gonçalves de Oliveira 
e de Rosaria de Oliveira. A pretendente: ELAInE RODRIGuES DA SILVA, profissão: 
feirante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudenor Rodrigues da 
Silva e de Sueli da Silva Rodrigues.

O pretendente: JEffERSOn ALExAnDRE DA SILVA, profissão: atendente de tele-
marketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carmo da Silva e de Leila 
Geny Alexandre da Silva. A pretendente: KARInA CAMPOS DE CARVALhO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Campos de Carvalho 
e de Maria Luiza Campos.

O pretendente: fELIPE REIS BARRETO, profissão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rubens Barreto e de Roseli dos Reis Barreto. 
A pretendente: DAnIELLE DA SILVA SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1998, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, filha de Domingos Batista dos Santos e de Claudia Zilda da Silva Santos.

O pretendente: fLAVIO IVAn DE MIRAnDA, de nacionalidade brasileira, arquiteto, 
divorciado, nascido em Tietê, SP, no dia (18/03/1983), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de João Batista de Miranda e de Maria Aparecida Ribeiro Miranda. A 
pretendente: CARInE STéPhAnIE fIChARD, de nacionalidade francesa, economista, 
solteira, nascida em Bron na França, no dia (22/09/1982), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Patrick Alain Fichard e de Jean Eileen Clifton.

O pretendente: IúRI TOLSTOI TOKuMARu DA ROChA PITTA, de nacionalidade brasileira, 
jornalista, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/10/1978), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Almir Tolstoi da Rocha Pitta e de Marina Keiko Tokumaru. A pre-
tendente: JuLIAnA CunhA LIMA nEVES, de nacionalidade brasileira, socióloga, divorciada, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/02/1976), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Luiz Fernando Taranto Neves e de Regina Helena Souza da Cunha Lima Neves.

O pretendente: JOSé MIGuEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, porteiro, solteiro, 
nascido em São Caetano, PE, no dia (16/08/1957), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Artur Miguel da Silva e de Maria José da Silva. A pretendente: AnA 
LúCIA MAxIMInO DOS SAnTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida 
em Solanea, PB, no dia (15/03/1971), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Manoel Maximino dos Santos e de Josefa Padre.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LEAnDRO CORREA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, 
professor, solteiro, nascido em Santo André, SP, no dia (03/03/1982), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Maria Barbosa e de Maria Regina 
Correa Barbosa. A pretendente: LAÍzA MARIA GuEDES DOS SAnTOS, de nacio-
nalidade brasileira, professora, solteira, nascida em Limeira, SP, no dia (28/11/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Alberto dos Santos e de 
Rita Guedes dos Santos.

O pretendente: LuCAS BELMIRO DOS SAnTOS, de nacionalidade brasileira, autô-
nomo, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/03/1994), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Antonio Fernandes dos Santos e de Sueli Aparecida 
das Trevas. A pretendente: ROSIMEIRE fAGunDES PESSOA, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, solteira, nascida em João Dourado, BA, no dia (03/06/1987), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Aguiar Pessoa e de Zeneide 
Fagundes de Souza Pessoa.

A pretendente: MIChELE VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, técnica em 
áudio visual, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/06/1996), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Fabio Borges da Silva e de Elaine Vieira de 
Souza. A pretendente: LÍDIA ELISABETh BOn BIzIO, de nacionalidade brasileira, 
analista de marketing, solteira, nascida, São Paulo, SP, no dia (01/03/1996), resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lucimar Bizio e de Lilian Elizabeth 
da Silva Bizio.

O pretendente: MOISES DO nASCIMEnTO CyMBERKnOP, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro elétrico, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/03/1979), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Abrão Cymberknop e de Maria Cecilia Cymberknop. 
A pretendente: DIAnA yOOn KyunG LEE, de nacionalidade brasileira, administradora 
de empresas, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/05/1984), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Hyung Il Lee e de Sung Hi Lee Choi.

O pretendente: RODRIGO yOKOyAMA, de nacionalidade brasileira, líder de atendi-
mento tecnológico, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/01/1985), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Claudio Yokoyama e de Nair Yosie Yokoyama. A 
pretendente: AnnE yuKARI MAEDA, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/11/1984), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Kenji Maeda e de Paulina Yano Maeda.

O pretendente: ThIAGO CRuz DA SILVA, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/11/1990), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Gilmar Nogueira da Silva e de Marcia Cruz da Silva. A pretendente: TáSSIA 
CRISTInA MEnDOnÇA SPEDO, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida 
em Leopoldina, MG, no dia (08/04/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Guimair Moraes Spedo e de Sônia Maria Mendonça.

O convivente: DAnIEL SOARES DE nOVAES, de nacionalidade brasileira estado civil 
solteiro, comerciante, nascido em Santo André, SP, no dia (31/12/1974) residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Dineu Soares Novaes e de Antonia Soares Novaes. 
A convivente: LICIA MAhTuK fREITAS, de nacionalidade brasileira estado civil solteira, 
engenheira, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/08/1974), residente e domiciliada em 
Mogi das Cruzes, SP filha de Olival Parada Freitas e de Valderez Divone Mahtuk Freitas.

O convivente: PAuL WILLIAM WALLIG, de nacionalidade norte americana, solteiro, juiz de 
direito/aposentado, nascido em Kenosha, Estados Unidos da América, no dia (12/11/1945), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP filho de Gregory William Wallig e de Caroline Rom-
pesky Wallig. O convivente: EDnILSOn MOREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, cirurgião-dentista, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (15/04/1966), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP filho de Silvestre Caetano da Silva e de Leonidia Moreira da Silva.
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