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O uso adequado dos equipamentos de segurança eletrônica pode 
fazer com que eles funcionem corretamente e, inclusive, tenham sua 
vida útil prolongada, evitando desgastes futuros com questões relacio-
nadas ao tempo de garantia, falhas técnicas e avarias em geral. Nesse 
sentido, vou colocar aqui cinco dicas principais para que os equipa-
mentos tenham sua vida útil prolongada. Algumas delas, podem até 
parecer simples demais, mas muitas vezes o óbvio e o cuidado mais 
básico – não é feito pela maioria dos consumidores.  

Cinco dicas para ampliar a vida útil  
dos equipamentos

Você já parou para pensar se, mundialmente, as pessoas são felizes 
no trabalho? Uma pesquisa realizada no final do ano passado pela ADP 
Research Institute em 25 países mostrou que o engajamento dos fun-
cionários com o trabalho é de apenas 14%. No Brasil, esse percentual é 
um pouco melhor, de 18%, e cresceu quatro pontos percentuais desde 
a última medição realizada, em 2018. O motivo para esse crescimento? 
A pandemia.  

Felicidade no trabalho: por que a experiência é tão 
importante?

As palavras biodiversidade e diversidade estão na boca do povo. 
Somos frequentemente confrontados com o uso desses termos na 
mídia, na política, nas conversas coloquiais, mas poucos realmente 
buscam saber qual é, de fato, a sua definição. Infelizmente, a infor-
mação rasa predomina e parece haver uma crença coletiva de que o 
entendimento dos conceitos será absorvido pela simples repetição 
dos termos. E isso é perigoso, pois acaba provocando entendimentos 
enviesados que levam ao empobrecimento da percepção do mundo 
ao nosso redor.  

Sabemos de fato o que é biodiversidade?

Foto de Kampus Production no Pexels

Negócios em Pauta

Príncipe Charles e o icônico carro
Em meio às comemorações do aniversário de 20 de anos da nova 

e moderna produção da fábrica de MINI, em Oxford, na Inglaterra 
- também conhecida como a casa da marca e a primeira a produzir 
tanto os seus veículos totalmente elétricos, quanto os de combustão 
na mesma linha, o Príncipe de Gales visitou o espaço para conhecer 
os processos de fabricação, especialmente do modelo MINI Elétrico, e 
de desenvolvimentos em sustentabilidade. Ele também conversou com 
os colaboradores e teve a oportunidade de entrar em um MINI para 
conhecer ainda mais de perto. A partir dos primeiros anos de 2030, a 
MINI será a primeira marca a ter um portfólio com carros 100% elétrico 
dentro do BMW Group. Para mais informações, acesse: (https://www.
mini.com.br/).   Leia a coluna completa na página 3

Foto: mini.com/reprodução

News@TI

Evento debate sustentabilidade e tecnologia 
sem papel nas empresas

@Celebrando o Mês do Meio Ambiente, a MV, empresa líder em 
desenvolvimento de softwares para gestão de saúde,  em par-

ceria com a Green - Soluções sem Papel, promove o evento “Como 
as inovações tecnológicas aceleram a era paperless”, nesta segunda-
-feira (21/06). Gratuito, o encontro online debaterá diversos temas 
relacionados ao impacto ambiental deixado pelas empresas, e como 
elas podem contribuir para um futuro sustentável sem o uso de 
papel. Inscrições pelo site https://materiais.greensolucoes.com.br/
sustentabilidade-e-tecnologia. O evento reunirá especialistas da área 
de tecnologia, debatendo como a inovação pode diminuir a utilização 
de papel, e assim reduzir os impactos negativos no meio ambiente.  
Entre os temas abordados estão questões atuais, como “A influência 
positiva da tecnologia para empresas que visam a sustentabilidade”; 
“Carbono Zero: a jornada tecnológica para alcançar sustentabilidade”, 
um workshop de “Como implementar uma cultura sustentável na sua 
equipe” e “Como descomplicar a gestão por processos”.    Leia 
a coluna completa na página 2

AI/Green

COMO ESCOLhER uM SóCIO 
E EvITAR CONFLITOS?     Leia na página 6

PODE LEvAR A bRIgAS 
juDICIAIS E ATé A FALêNCIA

A pandemia está gerando uma 
grande transformação social e não 
podemos achar que diante disso, 
tudo possa continuar normal em 
uma rotina de trabalho. 

No começo, diversas empresas criaram 
iniciativas para apoiar seus colaborado-

res psicologicamente, com atividades, happy 
hours virtuais, exercícios físicos remotamen-
te, entre outras coisas, mas não o suficiente 
para atravessar um ano e alguns meses de 
isolamento social. 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto 
Cliente Feliz, startup que aplica soluções e 
metodologias para melhorar a experiência 
das empresas com seus clientes, com colabo-
radores de diversas companhias brasileiras, 
aponta que 65% deles relatam que suas 
empresas não adotaram nenhuma iniciativa 
para cuidar do equilíbrio emocional de seus 
funcionários. 

Algumas ações podem ser tomadas para 
minimizar os impactos desse desequilíbrio 
global no emocional das equipes e cuidar de 
quem cuida dos seus clientes. Diante disso, 
Gisele Paula, fundadora do Instituto separou 
algumas dicas. 

1. Dê tempo aos seus colaboradores - 
Algumas empresas como LinkedIn, por exem-
plo, têm dado uma semana de folga aos seus 
colaboradores. Porém, como nem sempre isso 
é possível, principalmente quando estamos 
falando de atendimento ao cliente, há outros 
caminhos que podem oferecer benefício e 
bem-estar às pessoas que trabalham contigo. 

Algumas opções como uma hora a mais de 
almoço, um dia de descanso ou duas horas a 
menos de trabalho na semana, já impactam 
positivamente a produtividade. Reduzir a car-
ga de expediente das pessoas e orientar que 
elas usem esse tempo em benefício próprio, 
com certeza é a melhor forma de fazer com 
que o colaborador alivie suas tensões e possa 
descansar ou usar da maneira como preferir. 

2. Faça um one to one com seu time 
- Nem todo mundo fala nas reuniões sema-

Como cuidar do emocional e melhorar 
a experiência dos colaboradores 
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nais em grupo. Então tenha uma conversa 
individual com cada membro da sua equipe 
e pergunte: você está bem? Fale das suas 
fragilidades como pessoa, se torne vulnerável 
para que o colaborador se sinta à vontade e 
próximo, para que ele possa se abrir com você. 

As pessoas querem ser ouvidas, mesmo 
que você não tenha o que dizer, apenas ouça, 
isso importa muito. 

3. Crie rituais - Alguns estudos confir-
maram que os rituais dão um certo ar de 
"normalidade" às pessoas, além de transmitir 
segurança diante do caos. Então se sua em-
presa ainda não tem, crie momentos para a 
descontração, hora do cafezinho, do happy 
hour, pausa para descanso, para o estudo, 
para troca de ideias, entre outros. 

O importante aqui é que realmente essas 
ações sejam sagradas e respeitadas por todos 
da empresa. 

4. Crie hábitos saudáveis na companhia 
- Não diga apenas que você apoia, mas crie 
programas que promovam hábitos saudáveis 
de alimentação e atividades físicas. Algumas 
empresas adotaram yoga, nutricionista e per-
sonal. Levaram profissionais que pudessem 
falar sobre saúde mental e produtividade em 
uma imersão digital, mas também propor-
cionaram que seus clientes pudessem ter 
momentos relaxantes em suas casas. 

Além disso, se faça presente no dia a 
dia dos seus colaboradores, não faça que a 
busca por resultados seja mais importante 
do que as pessoas que estão envolvidas no 
dia a dia. 

5. Ofereça flexibilidade e diálogo - Não 
vai adiantar só implantar alguns programas e 
não falar mais do tema. Tenha comunicação 
ativa sobre o tema, esteja aberto a sugestões 
de mudança, seja flexível em relação ao 
horário de trabalho. Algumas empresas nos 
EUA adotaram até licenças remuneradas 
para profissionais que estão nesse momen-
to exercendo papel de cuidador de algum 
familiar doente ou filhos. 

Dar tempo às pessoas e estar perto delas vai 
ajudar muito às empresas compreenderem 
os sinais de descompasso emocional que sua 
equipe pode estar sofrendo. 

Todos nós podemos ser mais leves na 
comunicação, mais tolerantes, ir menos 
para embates, diminuir silos e criar pontes 
quando nos desarmamos e percebemos que 
todos estão no mesmo barco lutando para 
que tudo isso passe. As empresas que de-
sejam prosperar, vencer essa crise, tornar 
sustentáveis e vender mais, precisarão olhar 
para quem cuida dos seus clientes. Cuidar 
de quem cuida para ir mais longe!

(Fonte: Gisele Paula é CEO e fundadora  
do Instituto Cliente Feliz).

Espanha sem máscaras
O primeiro-ministro espanhol, Pedro 

Sánchez, anunciou que as máscaras 
vão deixar de ser obrigatórias a partir 
do próximo sábado (26). "Este será o 
último fim de semana com máscaras 
em espaços exteriores", disse o chefe 
do governo no início do seu discurso, 
ao encerrar reunião do Círculo de 
Economia, realizada em Barcelona. 
Na quinta-feira (24), será realizado um 
Conselho de Ministros extraordinário 
para aprovar a medida (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-escolher-um-socio-e-evitar-conflitos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-19-a-21-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/a-principe-charles-e-o-iconico-carro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-19-a-21-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sabemos-de-fato-o-que-e-biodiversidade/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/felicidade-no-trabalho-por-que-a-experiencia-e-tao-importante/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-dicas-para-ampliar-a-vida-util-dos-equipamentos/
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OpiniãO
CEOs e CIOs: como lidar 

com as dores da inovação? 

A Transformação 
Digital é a frase do 
momento. Ela já está 
entre nós faz tempo e a 
pandemia só acelerou 
essa questão. Por que 
é tão difícil fazermos 
essa transformação 
nas empresas?

Essa expressão escon-
de as dores de CEOs 
e CIOs que precisam 

manter a eficiência ope-
racional e a resiliência da 
empresa e, ao mesmo tem-
po, veem a necessidade de 
inovar seus processos para 
se manterem competitivos 
num mundo cada vez mais 
digital e exigente com a 
agilidade. Isso porque, no 
cenário atual, a inovação 
se tornou tão essencial 
quanto a manutenção da 
organização. 

Neste ambiente complexo 
e quase predatório, as em-
presas ambidestras ganham 
destaque, pois o equilíbrio 
entre excelência operacio-
nal, inovação e agilidade 
é a chave para prosperar 
no novo mercado e obter 
diferencial competitivo, o 
sonho de todo CEO. Fazen-
do a analogia com o corpo 
humano, a mão direita man-
tém a eficiência enquanto a 
esquerda busca processos 
inovadores. 

Porém, para os CIOs, que 
viram o departamento de TI 
mudar bruscamente de uma 
área de apoio para ser estra-
tégica e central para o negó-
cio, as dores da inovação se 
tornaram mais latentes com 
a corrida da digitalização. 
Enquanto o mundo digital 
ficou extremamente com-
plexo com o uso intensivo 
das novas tecnologias, como 
a computação em nuvem, 
as aplicações distribuídas, 
a Inteligência Artificial, o 
uso massivo de dados e as 
inúmeras integrações, o 
time to market diminuiu e 
o consumidor ficou cada vez 
mais exigente. 

Enquanto os fundamentos 
sólidos, como a resiliência 
e a eficiência operacional, 
já estão estruturados na 
maioria das empresas, a 
inovação continua sendo um 
desafio, pois os dois modelos 
parecem ser antagônicos. 
Não ficar de fora da nova 
economia exige inspiração, 
criatividade e uma mudança 
de comportamento e pensa-
mento das organizações. E 
isso só se faz com pessoas. 

No tripé Tecnologia, Pro-
cessos e Pessoas, é preciso 
investir fortemente nessa 
última. Essas pessoas pre-
cisam passar por uma forte 
mudança cultural a fim de 
entenderem as novas exi-
gências do mundo atual, 
que somado à pandemia, 
tornaram os desafios ain-

da maiores. Para isso, é 
necessário buscar talentos 
que compartilhem a cultura 
da empresa e se adequem 
rapidamente às mudanças 
do mercado. 

E como atrair, reter, enga-
jar e inspirar pessoas num 
cenário de total apagão de 
mão de obra, o qual a busca 
por talentos está cada vez 
mais acirrada? Olhando 
somente para a área de 
TI, segundo a Brasscom 
(Associação Brasileira das 
Empresas de TI e Comuni-
cação), até 2024, teremos 
uma demanda nacional de 
420 mil vagas tecnológicas 
abertas, sendo que apenas 
46 mil pessoas são formadas 
por ano, o que acarreta aos 
líderes um problema mate-
mático a ser resolvido. 

Para agravar essa "falta" 
de profissionais de TI, a 
pandemia foi responsável 
por suspender as barreiras 
físicas entre as empresas e 
profissionais. Se já tínha-
mos um desafio para fazer 
contratações no nosso país, 
agora temos mais um, pois 
as empresas internacionais 
estão recrutando a todo va-
por. Afinal, se o profissional 
está trabalhando a partir de 
sua casa, o código postal da 
organização perde a impor-
tância dada anteriormente. 

Então, qual a saída? Neste 
momento, diante de todas 
essas dificuldades, o me-
lhor caminho é manter a 
equipe interna cuidando 
da governança e dos siste-
mas legados para atender 
a eficiência operacional da 
organização, enquanto a 
inovação deve ser traba-
lhada com fornecedores 
especialistas, empresas que 
estão conectadas no novo, 
que possuem a experiência 
e tecnologias necessárias, e 
que tragam a agilidade para 
seu negócio. 

Ninguém faz mais nada so-
zinho, é custoso, demorado 
e caro. Contratar parceiros 
estratégicos e formar alian-
ças é fundamental. No fim, 
o conhecimento adquirido 
dos novos projetos será 
incorporado pelo seu time 
de profissionais e a inovação 
será parte integral do seu 
negócio. Liderar é reinven-
tar seus negócios e levar a 
organização, assim como as 
pessoas, a um novo patamar. 

A maneira de lidar com 
essa engrenagem irá dife-
renciar as empresas que 
conseguirão avançar e se 
manter na vanguarda da-
quelas que sobreviverão (ou 
não) de forma mais margi-
nal. A escolha de como agir 
neste momento de desafios 
será decisiva para o futuro 
de cada organização. 

(*) - É CEO do Grupo Viceri, 
holding de TI especializada em 

desenvolvimento de software 
customizado, consultoria e produtos 

digitais, com 30 anos de atuação.

Marcel Pratte (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

dúvidas, aprofundamentos e discussões. O edital do curso Firjan SESI 
Matemática Online tem inscrições até 25/07/2021, às 17h, e devem ser 
realizadas unicamente pelo site da Escola Firjan SESI: www.escolafir-
jansesi.com.br/matematicaonline.

Prêmio Furukawa para a inovação já está com 
as inscrições abertas

@As inscrições de projetos para a terceira edição do Furukawa 
Electric Awards já estão abertas. As empresas interessadas em 

participar dessa premiação, que tem como foco a inovação no uso de 
soluções Furukawa, poderão inscrever seus projetos até o dia 12 de 
agosto - a divulgação dos cases vencedores está prevista para novembro. 
“O conceito de inovação, no caso do Furukawa Electric Awards, envol-
ve a modificação de antigos costumes, formas de fazer ou a aplicação 
de novos conceitos e produtos, utilizando as soluções Furukawa”, 
explica Luiz Henrique Zimmermann Felchner, gerente de Engenharia 
de Soluções Globais da empresa. Esse é o critério básico utilizado na 
avaliação dos projetos inscritos, que nesta edição será realizada em 
duas etapas. “Trata-se de uma novidade que estamos introduzindo no 
regulamento do prêmio com o objetivo de agregar mais qualidade aos 
trabalhos, que agora passarão por um filtro técnico”, afirma Felchner 
(www.furukawaelectricawards.com).

ABII vai premiar projetos e soluções da 
indústria 4.0

@A Associação Brasileira de Internet Industrial (ABII) está com 
inscrições abertas para o Prêmio ABII 2021, reconhecido na-

cionalmente por destacar projetos que desenvolvem ou utilizam as 
tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. O prêmio, que está em sua 
4ª edição, está alinhado à missão da entidade, que é de acelerar a 
indústria 4.0 e a internet industrial das coisas no Brasil. Neste ano, a 
grande novidade é que o prêmio é aberto para qualquer empresa que 
fornece soluções ou está sendo transformada pela indústria 4.0 e não 
apenas para as empresas associadas. "A ABII oferece um palco para 
que as empresas mostrem seus projetos e sirvam de referência para 
o mercado. É uma grande oportunidade", destaca o diretor Marcelo 
Gramigna (https://tinyurl.com/8padyb5u).

Campanha de Cloud e oferece vantagens a 
canais na adoção de Huawei Cloud

@A AGORA, distribuidora e fornecedora de soluções completas de 
TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação, anuncia o lança-

mento de Campanha Cloud com foco em vendas da Huawei Cloud. A 
Campanha, que segue até 30 de setembro, faz parte do Programa de 
Canal, o APP - AGORA Partner Program. A campanha está aberta a 
qualquer revenda interessada, desde que atue na área de Tecnologia 
da Informação, bem como revendas ISPs de Conectividade. Dentre 
os benefícios, o canal que fizer a migração da infraestrutura atual de 
AWS, Azure, Google Cloud ou On Premises para Huawei Cloud terá 
a primeira bilhetagem subsidiada pela AGORA, desde que comprove 
o consumo com seu provedor atual (www.huaweiforpartner.com.br/
huawei-cloud).

Produtora lança a primeira rede social para 
violonistas do Brasil

@Com o objetivo de reunir a comunidade do violão brasileira em 
apenas um lugar, a produtora Prime Arte irá lançar a Vitrine 

ZapMusic, primeira rede social para profissionais do violão de todo o 
Brasil, com espaço voltado para a divulgação de seus trabalhos e que 
promove intercâmbio de conhecimento, experiência e Networking 
qualificado. Totalmente gratuita, a plataforma estará disponível a partir 
de 2 de julho e irá permitir que qualquer músico monte um perfil de 
forma igualitária, independente de sua reputação ou grau de habilidade 
(zapmusic.com.br/vitrine). 

Mais de duas mil vagas gratuitas para curso 
Matemática Online em todo o estado do Rio

@Aprender matemática não precisa ser encarado como um bicho 
de sete cabeças. Para tornar a disciplina mais atrativa e descon-

traída, a Firjan SESI abre 2.500 vagas gratuitas para o Matemática 
Online. Em formato totalmente online, o curso será realizado através 
das plataformas digitais Mangahigh e Microsoft Teams. A Mangahigh 
faz parte do processo educativo de matemática e ajuda o estudante a 
se desenvolver de maneira prática e autônoma. E a Microsoft Teams 
é a plataforma para acesso do aluno ao suporte do professor, para 

O uso de Digital Twin no apoio 
às Indústrias durante a pandemia
Já pensou em duplicar sua empresa? Literalmente, criar uma cópia e, nesta cópia, aplicar conceitos tecnológicos, testar 
produtos que possam melhorá-la, criar cenários prósperos ou prever quedas financeiras, entre outras coisas?  
Isso é possível. 

Marisa Zampolli (*)

O termo Digital Twin existe há certo 
tempo, mas, durante a pandemia, 
as empresas que precisaram se 

reinventar ou atualizar seus sistemas pas-
saram a entender mais sobre este software. 
“Digital Twin (Gêmeo Digital)”, é uma 
réplica virtual de uma entidade — real ou 
não — capaz de compreender o estado do 
ativo e agregar valor, melhorar as operações 
e responder às mudanças impostas de ma-
neira ágil. O Digital Twin pode desempenhar 
funções como: servir de modelo para uma 
versão física que será construída de um 
projeto, aperfeiçoar protótipos, além de 
coletar dados e prever problemas, de modo 
a aperfeiçoar o desempenho operacional 
e de custo.

Pensando nas crescentes mudanças 
climáticas e nas sequelas ainda deixadas 
por conta da Covid-19, um sistema que 
compreenda o ciclo de vida e as dinâmicas 
que envolvem os dispositivos na Internet 
das Coisas, tende a ser uma ferramenta 
importante, para não dizer essencial nas 
indústrias e setores. Durante este período 
pandêmico, em que decisões precisam ser 
tomadas remotamente, uma boa opção é 
escolher um software capaz de atuar como 
um hub de dados para qualquer informação 
relacionada aos ativos da empresa. O Digital 
Twin ajudará, pois terá todos os mesmos 
sensores, controles digitais, histórico de 
reparos e inspeção da sua companhia. É 
um sistema de gerenciamento eficaz que 
prevê problemas, identifica falhas e acessa 
controles remotamente. Esses dados po-
dem incluir a idade de um ativo, condição 
física, funcionalidade e protocolos de manu-
tenção. Com isso, é possível criar modelos 
para oferecer suporte a clientes e forne-
cedores antes, durante e após projetos. 
Para indústrias com processos complexos, 
como as de manufatura, isso é um passo 
essencial no caminho de transformação 
para as fábricas totalmente inteligentes ou 
indústrias 4.0, além de ser uma parte vital 

É importante ressaltar que qualquer 
processo de transição para a era digital 
deve passar, obrigatoriamente, pela cultura 
das empresas destes setores. A adaptação 
é fundamental. Algumas indústrias podem 
demorar para incorporar novas tecnologias, 
mas todas a farão em algum momento. Os 
operadores devem aprender a trabalhar 
com o ambiente, pois muitos empregos 
surgirão por conta disso, como integradores 
de IoT, construtores de gêmeos digitais, etc.

O texto da EY citado acima diz que 
essa tecnologia já é aplicada a sistemas 
ainda mais complexos, como nas cidades. 
Trazendo à nossa realidade: é possível 
combinar sensores, monitorar em tempo 
real comportamentos sociais e o digital twin 
simular a situação, por exemplo, no fluxo 
de pessoas, entendendo alterações nos 
padrões de trânsito, impacto no transporte 
público e diversos cenários. Só com essa 
gama de informações (ainda previstas e 
não realizadas) é certo que redesenhar 
um município pode ser eficaz, fornecendo 
maior sustentabilidade e eficiência aos 
projetos de mobilidade. Quem sabe criar 
um, não é mesmo?

Podemos dizer que estamos aprendendo, 
com a pandemia, a sermos mais digitais, 
a repensarmos o real uso da tecnologia 
a favor de uma sociedade melhor, tornar 
nossos negócios mais modernos e viáveis, 
melhorar ou adaptar ativos. A ideia é evoluir 
para a otimização autônoma ou, se preferir, 
o termo “Smart Twin”, para que o gêmeo 
digital consiga entregar resultados em um 
prazo ainda mais curto, quase que por si 
só tomando as decisões e chegando a uma 
excelência nunca imaginada.

(*) É CEO da MM Soluções Integradas e engenheira 
elétrica, responsável pela criação do EGAESE.

para garantir a competitividade. No setor 
agrícola, fazendas inteligentes poderão ter 
gêmeos digitais para plantas, animais, entre 
outros, configurando dispositivos para que o 
ecossistema esteja em sintonia. Para locais 
passivos de explosões, entrar digitalmente 
no ambiente e simular como fazer a substi-
tuição de equipamentos de forma segura, 
consciente ou evitar áreas contaminadas, 
é o melhor dos cenários.

Um artigo da consultoria EY diz que “os 
impactos da pandemia nas cadeias de abas-
tecimento vieram reforçar a importância da 
resiliência e da agilidade das organizações 
ao navegar um contexto de incerteza, para 
além da dimensão de eficiência. Neste 
contexto, conseguir simular cenários ope-
rativos alargados melhora o processo de 
tomada de decisão estratégica”. Os dados 
de vários gêmeos digitais podem ser agre-
gados para uma visão composta em uma 
série de entidades reais, como uma usina 
ou cidade, e seus processos relacionados. 
Para empresas centradas em ativos, como 
as concessionárias de água, energia e 
indústrias de transporte, com grande nú-
mero de ativos lineares, com máquinas e 
veículos, a gestão por tecnologia de ponta 
prevê cenários e melhora, certamente, o 
planejamento. No setor elétrico, soluções 
integradas facilitam o processo, visto que 
as principais tecnologias envolvidas dizem 
respeito à interoperabilidade de sistemas 
(acesso às informações), utilização de 
padrões internacionais de semântica dos 
dados (o que representam), fusão (como 
eles interagem), analíticos e Inteligência 
Artificial (geração de conhecimento/previ-
sões). O Digital Twin possibilita a exibição 
deste conhecimento por dashboards e ‘in-
terfaces’ tridimensionais e realidade virtual 
ou aumentada.

Imagem de Brigitte makes custom works from your photos, thanks a lot por Pixabay

Marisa Zampolli

Portal brasileiro de galerias de arte e 
informação sobre NFTs anuncia lançamento
O BrasilNFT, primeiro 

portal com foco em NFT e 
com uma área totalmente 
dedicada a galerias de artis-
tas para compra e venda de 
arte digital, está disponível 
em: www.brasilnft.art.br. 
O portal, além de trazer 
as últimas notícias sobre o 
universo dos não-fungíveis 
e conteúdo educativo sobre 

o tema, também conta com 
uma área totalmente dedi-
cada a galerias de artistas 
digitais e multimeios: peças 
de arte contemporânea, fo-
tografia, música, audiovisual, 
tudo estará disponível. Os 
artistas também poderão se 
inscrever e ter sua própria 
galeria no portal, vendendo 
e divulgando seu conteúdo.
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D - Construtores e Incorporadores 
“O ESG nos negócios imobiliários: alinhando conceitos e colocando em 
prática” é o tema do VII Encontro de Construtores e Incorporadores, 
que acontece no próximo dia 29, das 16 às 18 horas, totalmente online. 
Realização conjunta do Secovi-SP e SindusCon-SP, o evento se propõe 
a responder questionamentos acerca dos impactos dos critérios Envi-
ronmental, Social and Governance no mercado imobiliário, assim como 
oferecer conhecimentos e apresentar resultados conquistados com a 
aplicação ESG nos ambientes corporativos. O evento é voltado a cons-
trutores, incorporadores, projetistas, demais profissionais do mercado 
imobiliário. Inscrições: (https://www.sympla.com.br/vii-encontro-de-
construtores-e-incorporadores__1217137).

E - Meios de Pagamento
O Grupo eSales obteve certificação PCI DSS para a Pagplan, startup do 
Grupo com foco em meios de pagamento. A certificação é uma exigência 
do Banco Central para todas as empresas que fazem tratamento de da-
dos de cartões de crédito e débito. Para alcançar o certificado, o Grupo 
eSales se adequou a cerca de 255 exigências relativas aos procedimentos 
requeridos. Essas exigências passam por itens focados na proteção das 
informações dos clientes, visando a reduzir o risco de roubo de dados 
ou fraudes relacionadas a cartões. Para obter o PCI, é preciso atender a 
rigorosos requisitos de segurança de dados, nas áreas de redes, tráfego 
de dados, criptografia, softwares de proteção, controle de acessos, entre 
vários outros. Saiba mais: (https://esales.com.br/)

F - Licenciamento Digitalizado
O número de licenciamento de veículos aumentou 30% com a digita-
lização dos serviços do Detran.SP. O resultado refere-se aos últimos 
cinco meses em comparação ao mesmo período de 2020. O CRLV-e 
(licenciamento) é hoje um dos serviços mais acessados nos portais do 
Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e Poupatempo (www.poupatempo.
sp.gov.br). De janeiro a maio, foram icenciados 7,3 milhões de veículos 
em todo o Estado de São Paulo. Em 2020, no mesmo período, foram 
5,6 milhões. Para fazer o licenciamento digital, basta clicar no link de 
acesso: (https://bit.ly/3wvqvBF) e seguir as instruções.

G - Engenharia de Dados
Com foco em gerar novas oportunidades de emprego por meio da qua-
lificação, o Banco Carrefour, um dos maiores emissores de cartão de 
crédito do país, vai oferecer 15.000 bolsas de estudos para recém-forma-

A - Detecção de Armas
A Motorola Solutions acaba de incorporar ao seu portfólio de segurança 
em vídeo e análises, a solução de Detecção de Armas Escondidas, em 
parceria com a Evolv Technologies, Inc.  A solução de escaneamento 
usa sensores avançados e inteligência artificial para detectar uma am-
pla variedade de ameaças e armas ocultas nas pessoas, como armas de 
fogo, armas metálicas e dispositivos explosivos improvisados. A solução 
foi projetada para permitir que até 3600 visitantes por hora passem 
caminhando por um dos sistemas de escaneamento sem a necessidade 
de revista ou esvaziar bolsos e mochilas, pois a tecnologia é capaz de 
distinguir itens pessoais e armas. Para mais informações, acesse: (www.
motorolasolutions.com).

B - Ideias Inovadoras
Com o intuito de melhorar o ambiente de negócios para micro e 
pequenas empresas brasileiras, microempreendedores individuais 
(MEI) e artesãos, além de encontrar soluções que colaborem para o 
desenvolvimento do e-commerce nacional, a Secretaria Especial do 
Ministério da Economia (Sepec/ME) e a Enap lançam os “Desafios 
de Acesso a crédito” e “Desafios do E-commerce”. Podem participar 
pessoas físicas e jurídicas, incluindo pesquisadores e demais atores 
do meio acadêmico, grupos de pesquisa, startups, negócios de im-
pacto, empresas e consultorias de logística, laboratórios de inovação, 
cooperativas de crédito e ONGs ligadas ao setor de empreendedoris-
mo. A melhor solução em cada desafio será premiada em R$ 50 mil, 
totalizando seis equipes. O valor total é de R$ 300 mil. Saiba mais 
em (www.desafios.enap.gov.br).

C - Desenvolvimento Susterntável
A Arcos Dorados, franquia independente do McDonald’s que opera a 
marca na América Latina e Caribe, anuncia a 36ª edição do Programa 
Desenvolvimento Sustentável em Foco, que começa nesta segunda 
(21) e vai até quarta (21). A iniciativa nasceu para inspirar e motivar 
um mundo melhor. As palestras, ministradas online, abordam temas 
como ESG, Mudanças Climáticas, Diversidade e Inclusão, Desperdício 
de Alimentos, Economia Circular, Energia Renovável, entre outros. 
Ao todo, o programa oferece carga horária de nove horas ao longo 
dos três dias, sempre das 18h às 21h. O projeto é totalmente gra-
tuito e aberto a qualquer pessoa que estiver interessada. Inscrições 
gratuitas em: (https://zoom.us/webinar/register/WN_duUMX9CTR-
tCsEmuOklAoRQ). 

dos que tenham interesse em se capacitar e trabalhar com Engenharia 
de Dados. O Bootcamp Banco Carrefour Data Engineer é realizado em 
parceria com a Digital Innovation One, maior ecossistema de educação 
em tecnologia da América Latina, e já possui inscrições abertas. Ao final 
do projeto, o banco pretende contratar os alunos que se destacarem 
para atuar em vagas remotas, presenciais ou híbridas na empresa. Para 
se inscrever, acesse: (https://digitalinnovation.one/bootcamps/banco-
carrefour-data-engineer) 

H - Tampas Plásticas
O Tampinha Legal atingiu números expressivos de coleta de tampas plás-
ticas neste mês. O programa, que ao longo dos seus 4 anos de existência 
se tornou o maior programa socioambiental de caráter educativo em 
economia circular da indústria de transformação do plástico da América 
Latina, chegando ao marco de 649 toneladas do material arrecadadas. 
O montante equivale a 26 carretas de tampas plásticas e mais R$ 1,2 
milhão, que foram destinados integralmente para as 311 entidades 
assistenciais do terceiro setor participantes. As coletas retornam para 
a indústria oportunizando a produção de novos artefatos como baldes, 
bacias, escovas, para-choques automotivos, bancos de praça, entre ou-
tros. Todos os segmentos da sociedade são convidados a juntar tampas 
plásticas e destiná-las para entidades assistenciais cadastradas junto ao 
programa que busca a melhor valorização de mercado para o material 
(www.tampinhalegal.com.br).

I - Oportunidades de Trabalho
A Associação Escola da Nuvem é uma organização sem fins lucrativos 
que realiza iniciativas voltadas para a capacitação e contratação de 
novos talentos da Tecnologia da Informação em vulnerabilidade social. 
A iniciativa é patrocinada pelas principais empresas de TI do país. Com 
cursos online gratuitos que atendem às principais demandas técnicas 
do mercado de Cloud Computing (Computação em Nuvem), a organi-
zação busca potencializar o ingresso dos participantes no mercado de 
trabalho, e por meio de parcerias, impulsionar seu sucesso profissional 
e pessoal. A iniciativa visa preparar jovens e adultos para os desafios da 
vida, aumentando a confiança e desenvolvendo as chamadas “soft skills” 
que permitem explorar ao máximo seus potenciais. Mais informações 
no site: (www.escoladanuvem.org). 

J - Engenharia de Software
A startup Sanar, referência no mercado de soluções voltadas para os 
profissionais de saúde, está com sete vagas abertas para a área de En-
genharia de Software, na posição de Backend Engineer. A medtech vive 
um momento de pleno crescimento em 2021 e tem perspectivas de novas 
contratações na área até o final do ano. Em 2021, até junho, a Sanar 
já trouxe 120 novos talentos para o time. Para estas vagas, espera-se 
que o candidato adote práticas de entrega contínua para desenvolver 
softwares de qualidade, atue na implementação de sistemas distribuídos 
a partir de uma arquitetura baseada em microsserviços e faça uso de 
práticas de DevOps para construir e colocar softwares em produção. 
Mais informações: (www.sanarmed.com). 

Confiança, 
a base de tudo

“O mundo está 
diferente”. Ouvimos 
isso o tempo todo, não 
é mesmo? De fato, as 
coisas realmente se 
transformaram

Uma pandemia alterou 
nossa formar viver e 
trouxe com ela mu-

danças profundas na socie-
dade, especialmente nas 
relações profissionais. Antes 
dessa crise, o home office 
ainda era uma cultura pouco 
difundida no Brasil e restrito 
às empresas de determinados 
setores. De repente, todos 
foram forçados a aderir ao 
modelo com pouco ou ne-
nhum planejamento. 

Passamos um ano traba-
lhando em casa e tivemos 
que nos adaptar à cultura 
remota na prática, muito 
rapidamente. Ainda estamos 
em um processo de apren-
dizado, mas uma lição ficou 
clara: temos que confiar uns 
nos outros. É importante 
lembrar o que significa con-
fiança. No dicionário, o termo 
é definido como “sentimento 
de segurança e respeito 
em relação às pessoas com 
quem se mantém relações de 
amizade ou negócios”. E por 
que precisamos confiar mais 
nos outros? 

O primeiro aspecto é que o 
contato humano foi reduzido 
e nosso dia a dia é composto 
majoritariamente por inte-
grações remotas: reuniões 
via plataformas digitais, 
conversas por aplicativos de 
mensagens, trocas de e-mails 
De tudo o que agora somos 
forçados a fazer virtualmen-
te, confesso que aquilo que 
menos me faz vibrar são as 
celebrações virtuais que, 
sem dúvida, “ao vivo” são 
substancialmente melhores. 

Além disso, sabemos que 
após esse turbilhão a maioria 
das empresas seguirá com um 
modelo híbrido, que possi-
bilitará às pessoas trabalhar 
alguns dias em casa e outros 
no escritório. O home office 
ficará como um legado desse 
período e dificilmente vol-
taremos a ver as estruturas 
enormes com salas e baias 
que marcaram os escritórios 
corporativos dos anos 1990 
e 2000. 

Esse novo modelo, quan-

do contempla as condições 
adequadas de trabalho, pode 
contribuir muito para melho-
ria da qualidade de vida dos 
brasileiros, principalmente 
em grandes centros onde o 
tempo gasto com desloca-
mento pode chegar a quatro 
horas diárias. Diante de tais 
fatores, é fundamental saber 
que só teremos sucesso nesse 
formato se confiarmos em 
quem trabalha conosco. 

Talvez alguns gestores vi-
vam com o seguinte dilema: 
como vou ter certeza de que 
o colaborador está fazendo 
as suas atividades e não ven-
do televisão? Eu respondo 
simplesmente que não será 
possível ter certeza. E vamos 
falar verdade, também isso 
já não era viável no trabalho 
presencial. 

Portanto, a chave está em 
acabar com a crença de que 
o trabalho remoto seria uma 
desculpa para “fazer corpo 
mole”. Não é! A responsabili-
dade de um profissional está 
mais ligada ao seu caráter do 
que ao local em que ele está. 
Muitas iniciativas de sucesso 
apostaram em ferramentas e 
metodologias para adminis-
trar os serviços e entregas 
dos colaboradores. Mesmo 
assim o mais importante 
ainda é confiar nos outros. 

Empresa e colaborador 
precisam ter uma relação de 
confiança estabelecida para 
que a gestão a distância flua 
naturalmente. Faz parte do 
jogo. A liberdade de traba-
lhar de qualquer lugar traz 
consigo uma carga maior 
de responsabilidade para 
autogestão e para cumprir 
com as suas obrigações. Nem 
todos estão preparados, mas 
as pessoas tendem a reagir 
conforme o tratamento que 
recebem. 

Quando demonstramos 
que existe confiança e res-
ponsabilidade compartilha-
da, a resposta normalmente 
vem em forma de engajamen-
to e bons resultados. O chefe 
não está mais fisicamente ao 
seu lado, mas respeito e a 
transparência manterão essa 
relação produtiva. Afinal, o 
futuro chegou mais rápido e, 
nele, a confiança é o principal 
ativo do mercado de trabalho.

(*) - É presidente da ao³ 
(https://ao3tech.com/).

Jorge Santos Carneiro (*)

Ministro da Economia, Paulo Guedes. A 
meta é fortalecer os programas sociais.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse que é possível esta-
belecer ações contra o desperdício 
de alimentos para fortalecer os pro-
gramas sociais. “A principal ideia é 
conectar a solução do problema do 
desperdício com o ataque direto à 
fome que é justamente objetivo das 
nossas políticas sociais. Precisamos 
facilitar a conexão entre as políticas 
sociais de um lado e o desperdício 
que ocorre do outro lado”, ressaltou 
ao participar de evento promovido 
pela Associação Brasileira de Super-
mercados (Abras).

Segundo o ministro, podem ser 
elaboradas propostas para que 
diferentes setores reaproveitem co-
mida que seria perdida para apoiar 
famílias em insegurança alimentar. 
“Podemos, por exemplo, pensar em 

A MP foi aprovada, por 
42 votos a 37. Agora, 
os senadores anali-

sam os destaques, ou seja, 
propostas que têm o objetivo 
de modificar o conteúdo do 
texto, antes de mandá-lo 
novamente para a Câmara 
dos Deputados.

Os deputados terão até 
a próxima terça-feira (22) 
para analisar a matéria antes 
que ela perca a validade, já 
que o documento sofreu mu-
danças desde sua aprovação 
inicial. O relator da proposta, 
senador Marcos Rogério 
(DEM-RO), apresentou 
três versões do relatório, 
com diversas alterações, 
para garantir os votos. Ele 
incluiu “jabutis”, como são 
chamadas as adições de 

O relator da proposta, senador Marcos Rogério, incluiu “jabutis”, 
temas sem relação com a proposta original.

A produção nacional de aço 
bruto cresceu 20,3% no acu-
mulado de janeiro a maio, em 
comparação ao mesmo período 
do ano passado, totalizando 14,9 
milhões de toneladas, a maior 
produção da série histórica. A 
produção de laminados nos cinco 
primeiros meses do ano cresceu 
29,7%, em relação ao resultado 

registrado em igual período 
de 2020, com 11,1 milhões de 
toneladas. A produção de semia-
cabados para vendas somou 3,3 
milhões de toneladas de janeiro 
a maio, um acréscimo de 0,5% 
na mesma base de comparação. 
As informações foram divulgadas 
pelo Instituto Aço Brasil (IABr). 

De janeiro a maio, as vendas 

internas foram de 10 milhões 
de toneladas, o que represen-
ta uma alta de 46,4% quando 
comparada com o apurado em 
igual período do ano anterior, 
disse o presidente executivo da 
entidade, Marco Polo de Mello 
Lopes. Já o consumo aparente 
de produtos siderúrgicos no 
país foi de 11,5 milhões de 

toneladas no acumulado até 
maio, com expansão de 50,7% 
frente ao mesmo período de 
2020. “Os dados mostram que 
a indústria brasileira do aço 
está produzindo e colocando 
no mercado interno mais aço 
do que vinha sendo demandado 
antes da pandemia”, concluiu 
(ABr).
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Senado aprova texto que viabiliza 
privatização da Eletrobras

O Senado Federal aprovou o texto-base da Medida Provisória (MP) 1031/21, que viabiliza a privatização 
da Eletrobras, estatal responsável por 30% da energia gerada no país

A
ns

a capitalização da Eletrobras, 
que deverá ser concluída no 
primeiro semestre de 2022. 

O texto prevê ainda entre 
outras medidas que o au-
mento do capital social da 
empresa será por meio da 
oferta pública de ações; a 
participação de cada acionis-
ta ou grupo de acionistas não 
poderá ultrapassar 10%; e a 
União terá ação preferencial 
de classe especial, a “golden 
share”, que dará poder de 
veto nas deliberações sobre 
o estatuto social da empresa. 

Um dos pontos mais polê-
micos, considerado um dos 
“jabutis da proposta”, é o que 
diz respeito à expansão da 
geração de energia elétrica 
por termelétricas movidas a 
gás natural (ANSA).

temas sem relação com a 
proposta original.

A principal mudança no 
último relatório é a retirada 
da obrigatoriedade da con-

tratação de termelétricas 
antes do início do processo 
capitalização da estatal. 
Desta forma, os leilões po-
derão ser realizados após a 

Guedes defende redução 
no desperdício de alimentos

dereçados aos mais necessitados”, 
acrescentou.

Para Guedes, é preciso que o país 
concilie as diversas necessidades para 
promover crescimento econômico 
e melhoria da qualidade de vida da 
população. “Queremos manter toda 
a cadeia produtiva funcionando. Que 
o Brasil consiga expandir sua área 
de produção sem destruir o meio 
ambiente. Esse tratamento de água 
e esgoto também é preocupação do 
nosso governo, assim como a perda 
de alimentos”. 

O ministro enfatizou ainda a con-
tradição entre o Brasil ser um dos 
maiores produtores do mundo e ainda 
ter pessoas vivendo com insegurança 
alimentar. “O país não pode ser o 
celeiro do mundo sem acabar com a 
fome”, destacou (ABr).

um incentivo para que todos esses 
alimentos perdidos, ao invés de 
serem jogados fora, possam serem 
canalizados para programas sociais, 
como postos de atendimento en-

Produção de aço cresceu de janeiro a maio



Como ser uma organização 
que transforma diversidade 
em múltiplas habilidades

Este tempo de 
transição nos têm 
obrigado a rever 
nosso modelo de 
relação com o 
mundo, com as 
pessoas e conosco

Somos provocados 
diariamente a recon-
siderar uma certa for-

ma linear de pensamento 
para uma abordagem sis-
têmica e complexa de lidar 
com as situações mais ro-
tineiras. Nas organizações, 
o momento é bastante 
desafiador. Ambientes de 
incertezas, ambiguidade e 
complexidade, onde temos 
que lidar com um alto ní-
vel de estresse cotidiano, 
numa busca frenética pelo 
atingimento de grandes re-
sultados, no menor tempo 
possível. 

Esse cenário contribui 
para uma incapacidade de 
relacionamentos conec-
tados e autênticos. Nesta 
emergência, na qual parece 
não haver mais espaço para 
reflexão, diálogo e empatia, 
nos perdemos em nossos 
sentimentos, nas expecta-
tivas, nos julgamentos, nas 
necessidades, percepções 
e ações.  

A tecnologia na pande-
mia, embora vital, gerou 
distanciamento, individua-
lismo, superficialidade nas 
relações e ilusão de que 
somos separados uns dos 
outros. Enfim, são muitos 
os fatores que provocam 
relações conflituosas. 

Personificamos os con-
flitos” e “coisificamos” as 
pessoas. O conflito está 
presente nas relações hu-
manas, é natural e pode 
ser compreendido como 
positivo ou negativo, de 
acordo com cada experiên-
cia. Os aspectos negativos 
do conflito são bastante 
conhecidos para todos nós 
e tomam corpo efetiva-
mente quando o espírito 
da competição supera o 
da cooperação, transfor-
mando os personagens do 
conflito em adversários e 
inimigos.  

Personificamos os con-
flitos e “coisificamos as 
pessoas” quando mergu-
lhamos nas polaridades, 
aumentando o grau de 

agressividade e violência. 
Seja por vaidade, interes-
ses pessoais, agendas ocul-
tas, ignorância, percepções 
equivocadas, cristalização 
dos pontos de vista, falta 
de contato com nossas 
próprias necessidades e 
sentimentos ou, ainda, au-
sência de empatia, gerando 
uma grande desconexão 
entre as pessoas.  

Entretanto, também é 
possível experimentar o 
conflito como uma expe-
riência positiva e trans-
formadora, na qual libe-
ramos poderosas energias 
criadoras que podem ser 
convertidas em diferentes 
resultados e gerar oportu-
nidades nas organizações. 

O conflito gerando opor-
tunidades nas organiza-
ções 

Em uma organização 
que necessita do trabalho 
coletivo para o atingimen-
to de objetivos comuns, a 
abordagem positiva de con-
flitos oportuniza diálogos 
mais abertos e autênticos. 
Considera a ambiguidade, 
a complexidade a volati-
lidade, as incertezas e as 
múltiplas inteligências. 

O conflito é vivenciado 
como uma janela de opor-
tunidade para um pensar 
mais avançado. Convida a 
decisões mais compartilha-
das e inclusivas. Com isto, 
promove a busca criativa 
por soluções mais abran-
gentes. Uma cultura que 
acolhe o conflito como uma 
possibilidade de aprender, 
promove relações de con-
fiança e maturidade.  

Por refletirmos ampla-
mente sobre suas causas 
e efeitos, exercitarmos a 
suspensão de julgamentos, 
compreendendo pontos 
de vista diferentes. Passa 
por mudar a visão do outro 
como um adversário para 
um parceiro de conflitos. 
Por aprender a dialogar. 
Por ouvir mais e falar me-
nos. Por investigar mais 
e responder menos. Pelo 
autoconhecimento. Buscas 
estas que vão definir parte 
da nossa sobrevivência 
hoje. 

 
(*) - É mestre e doutora em Ciências 

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

Marketing pela PUC-Minas. 
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Não é de surpreender que 
os profissionais brasileiros 
de odontologia estejam ga-
nhando os Estados Unidos. 
São poucas universidades 
americanas voltadas para 
a formação de dentistas e, 
mesmo para aquelas escolas 
que oferecem um curso de 
odontologia, ainda falta de-
manda. Com isso, o número 
de profissionais que atuam 
nessa área no mercado nor-
te-americano não atende às 
necessidades da população 
em geral.

Enquanto isso, o Brasil 
possui o maior número de 
dentistas do mundo. Ou 
seja, de acordo com a última 
atualização no site do CFO 
(Conselho Federal de Odon-
tologia), existem 331.502 
dentistas até o momento, ou 
634 habitantes por profissio-
nal. A tendência é que ainda 

Após meses em baixa, a confiança do comerciante brasileiro 
apresentou forte reação. Em junho, o índice de Confiança do 
Empresário do Comércio (Icec), pesquisa mensal realizada 
pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), mostrou um 
crescimento de 12,2% em comparação a maio, atingindo 98,4 
pontos e encerrando um período de cinco quedas seguidas. 
A avaliação positiva reflete, principalmente, a percepção de 
que as condições gerais da economia estão mais favoráveis.

Entre os fatores que ajudaram a contribuir para essa 
avaliação está o incremento gradual nas vendas do va-
rejo, o que motivou recentemente a CNC a revisar para 
cima a projeção de vendas para 3,9% em 2021 e ampliar 
a estimativa de crescimento do PIB, de 3,2% para 3,8%, 
na esteira das reavaliações dos índices do mercado. “Essa 
retomada vem se desenhando com a desaceleração das 
medidas restritivas, o que aumenta a confiança do setor. 
No entanto a continuação de crescimento do otimismo 
depende do avanço na imunização no país”, avalia o pre-
sidente da CNC, José Roberto Tadros.

Em junho, excetuando-se o componente Intenção de 
Investimentos em estoque, que caiu 0,2%, os outros subin-
dicadores que formam o Icec revelaram alta, com destaque 
para a melhora acentuada das Condições Atuais (19,3%), 
principalmente por conta da percepção de melhora da 
economia (29,3%). Na comparação anual, o aumento foi de 
47,6%, o que não surpreende diante de uma base compro-
metida pelos efeitos iniciais da crise. O índice, no entanto, 

A previsão é de que o 
projeto seja aprovado 
na Câmara e no Sena-

do até o dia 15 de julho. Para 
aqueles que desejam aderir, 
poderão solicitar a inclusão 
no programa até 30 de julho. 

Entretanto, há algumas 
condições para a adesão. 
Somente pessoas físicas e 
jurídicas que tenham se ins-
crito na Dívida Ativa no site 
da prefeitura, poderão soli-
citar. O professor de Direito 
Tributário da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, 
Edmundo Medeiros, explica 
sobre o prazo para declara-
ção das dívidas. 

“Pelo Projeto de Lei 4.728, 
o REFIS possibilitaria o 
parcelamento de débitos 
federais vencidos até 31 de 
agosto de 2020, inclusive os 
que são objeto de parcela-
mentos anteriores rescindi-
dos ou ativos, em discussão 
administrativa ou judicial, 
ou provenientes de Autos de 
Infração da Receita, lavrados 
após a reabertura prevista no 
projeto de lei”. 

Além dos débitos federais 
vencidos até o prazo esti-
pulado, dívidas com o INSS 
também poderão ser negocia-
das, como explica Medeiros. 

O novo REFIS permite que contribuintes renegociem dívidas 
tributárias com o município.

Como funcionará 
o novo REFIS Federal?

O novo REFIS, programa governamental de recuperação fiscal criado pela Lei nº 1026, permite que 
contribuintes renegociem dívidas tributárias com o município de suas cidades para quitar débitos com 
a possibilidade de desconto sobre multas e juros, além do parcelamento em até 36 vezes
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A partir das condições de 
parcelamento estabeleci-
das, os empresários devem 
simular a liquidação total 
da sua dívida federal nas 
diversas modalidades de 
parcelamento para certifi-
car qual opção melhor se 
adequa ao perfil econômico 
da sua empresa. Tendo em 
vista o desaperto financeiro 
das empresas possibilitado 
pelo REFIS, Medeiros acre-
dita que o programa terá 
impactos positivos para os 
contribuintes e para o setor 
econômico do país. 

“As empresas que sobre-
viveram aos efeitos pro-
vocados na economia pela 
pandemia, conseguirão re-
abrir o capital para retomar 
seus negócios. Exemplo 
eloquente de tal necessidade 
é o das micro e pequenas 
empresas, pois muitas delas 
foram excluídas do SIMPLES 
Nacional em razão da exis-
tência de pendências fiscais 
contraídas durante a pande-
mia. Estas empresas, que 
são as que mais empregam 
no país, precisam de socorro 
imediato”, conclui Medeiros 
(Fonte: AI/Instituto Presbi-
teriano Mackenzie).

“Débitos de Contribuição 
Previdenciária (INSS) terão o 
número de parcelas limitado a 
60 meses. Não se sabe ainda se 
o Congresso incluirá empre-
sas optantes pelo SIMPLES 
Nacional, uma vez que isso 
dependeria de aspectos rela-
cionados ao tipo de lei a ser 
aprovada (Lei Complementar 
e não Ordinária)”. 

Um dos projetos em aná-
lise, por exemplo, propõe o 
RELP (Renegociação Extra-
ordinária de Longo Prazo), 
que permitiria descontos de 
até 60% dos juros e multas 
relativas às dívidas das mi-
cro e pequenas empresas. 

O professor ressalta ainda 
que pessoas e empresas que 
firmaram acordos em 2020, 
poderão negociar com o 
programa neste ano. 

Segundo ele, o contribuin-
te pode decidir se este é o 
melhor momento para aderir 
ao programa, tendo em vista 
algumas vantagens, como 
desconto de juros e multas. 
“Caso seja aprovado pelo 
Congresso, o REFIS possibi-
litará a liquidação de débitos 
em até 180 meses, represen-
tando, portanto, do ponto 
de vista de alongamento da 
dívida e redução de juros e 
multas, uma oportunidade 

Confiança do comerciante sobe pela 
primeira vez no ano

se mantém abaixo da zona de satisfação (100 pontos).
O economista da CNC responsável pelo estudo, Antonio 

Everton, explica que a avaliação específica das empresas de 
menor porte (até 50 empregados) contribuiu para a melhora 
do Icec este mês. “A percepção de recuperação e melhora 
agora tende a beneficiar também as micro e pequenas empre-
sas, uma vez que mais pessoas estão circulando nas ruas e a 
vacinação segue pelo país. As grandes organizações avaliam 
a conjuntura sob outras perspectivas e têm, naturalmente, 
mais resiliência para momentos de crise” (Gecom/CNC).

Entre os fatores que ajudaram a contribuir para essa 
avaliação está o incremento gradual nas vendas do varejo.
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Dentistas estão entre os profissionais mais desejados nos EUA
vindos de outros países e 
que já possuem uma forma-
ção acadêmica superior (no 
mínimo um bacharelado) e 
uma carreira bem-sucedida, 
acima da média encontrada 
em seu segmento no merca-
do de trabalho” – explicou 
Rodrigo Costa, que também 
é CEO da AG Immigration.

Além das questões imigra-
tórias, os dentistas formados 
no exterior que desejam 
obter licença para exercer 
a profissão nos Estados 
Unidos também devem estar 
cientes de que a maioria dos 
estados americanos exige 
um diploma de um programa 
de educação odontológica 
credenciado pela American 
Dental Association Commis-
sion on Dental Accreditation 
(CODA). - Fonte e outras 
informações: (https://agim-
migration.law/).

O talento acima da média dos dentistas brasileiros oferece uma 
gama de oportunidades no exterior.
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ãomais alunos procurem as fa-
culdades de odontologia nos 
próximos anos. Certamente, 
os dentistas brasileiros estão 
entre os profissionais mais 
completos e valiosos do 
mercado global.

O talento acima da mé-
dia dos dentistas brasilei-
ros oferece uma gama de 
oportunidades no exterior. 
“Os dentistas que buscam 
aproveitar sua formação 
acadêmica e experiência 
profissional, expatriando-se 
para os Estados Unidos, vão 
descobrir um mercado pro-
fissional com muitas opor-
tunidades para utilizar suas 
habilidades” explica Rodrigo 
Costa, consultor empresarial 
e especialista em mercado de 
trabalho americano. 

Uma pesquisa realizada 
em abril pela Research 
and Market, maior loja de 

Coronavírus, isso porque 
cirurgiões-dentistas correm 
o maior risco de contrair a 
doença. “Com a pandemia 
ainda em alta, dentistas 
estrangeiros interromperam 
seus processos de imigração 
para a América, mas com a 
aceleração das vacinas, o 
mercado odontológico dos 
EUA já começa a se recupe-
rar e deve se reestabelecer a 
partir do segundo semestre 
de desse ano”, aposta Rodri-
go Costa.

Muitos profissionais de 
odontologia do Brasil acre-
ditam que não se qualificam 
para um visto de trabalho 
ou green card. “O que des-
conhecem é que há muitos 
anos o governo americano 
disponibiliza uma categoria 
de vistos chamada “EB” 
(Employment-based), re-
servada para profissionais 

pesquisa de mercado do 
mundo, constatou que a 
estimativa é que o mercado 
dentário dos Estados Uni-
dos fature $30,59 bilhões 
em 2027 crescendo a um 
CAGR de 10,13% durante 
o período de 2020-2027. 
Alguns dos fatores que 
devem impulsionar as de-
mandas são a busca pela 
cirurgia estética, o enve-
lhecimento da população 

americana e o avanço nos 
procedimentos odontoló-
gicos devido à tecnologia 
avançada. Além disso, 
outros agentes que con-
tribuem para o aumento 
dessa busca é a má higiene 
oral, o hábito de fumar e 
o aumento da diabetes da 
população americana. 

A odontologia acaba de 
enfrentar um momento 
desafiador com o surto do 



O ‘boom’ das logtechs 
e o comportamento 

do consumidor 

‘O tempo está 
passando cada vez 
mais rápido’ é um 
dos pensamentos 
em comum para 
inúmeros brasileiros

A necessidade de fa-
zer tudo com mais 
rapidez e a sensa-

ção de ‘preciso de tudo 
para ontem’ são compor-
tamentos que refletem 
nos hábitos de consumo 
e impactaram o setor da 
logística nos últimos anos. 

A pandemia também 
foi um novo marco, um 
verdadeiro catalisador 
para este mercado. Com 
os setores de varejo e do 
e-commerce alavancados, 
o aumento de pedidos e 
a urgência dos consumi-
dores de receberem seus 
produtos em casa desafia-
ram as empresas do setor 
a criarem novas soluções, 
aliadas à tecnologia, para 
melhorarem os serviços e 
a experiência do cliente. 

Neste momento, mui-
tos podem ter pensado 
que a logística brasileira 
iria sucumbir diante dos 
novos desafios e da alta 
repentina nas demandas. 
Entretanto, diferente do 
que estávamos vendo no 
cenário econômico, quan-
do houve uma reação em 
cadeia, o mercado logísti-
co permaneceu aquecido 
mesmo sentindo o abre e 
fecha do comércio. 

Nos primeiros nove 
meses do ano passado, 
o setor atraiu US$187,6 
milhões em aportes. Um 
outro ponto importante 
é a expansão e criação de 
novas logtechs, startups 
que democratizaram a 
tecnologia para resolver 
problemas logísticos. Se-
gundo o estudo Distrito 
Logtech Report 2020, há 
mais de 280 empresas 
desse tipo no cenário 
brasileiro e mais da me-
tade delas contabilizam 
menos de cinco anos de 

existência. 
De uma hora para outra, 

as pessoas tiveram que, 
necessariamente, focar 
nos aplicativos, e-com-
merce e marketplaces. 
O comércio eletrônico 
explodiu, atraindo novos 
usuários e os estabeleci-
mentos recorreram aos 
canais digitais.

Isso, somado ao fluxo 
de cargas e o processo 
de entregas, fez com que 
o setor tivesse que se ga-
rantir para atender a alta 
demanda, reduzir tempo 
de entrega, melhorar a ex-
periência de entregadores 
e clientes, ajustar preço 
e aperfeiçoar produtos e 
ferramentas. Essa deman-
da foi um gatilho para que 
as logtechs ganhassem 
mercado, propondo so-
luções 

Ou seja, mesmo com 
a pressão do mercado, 
a mudança do compor-
tamento do consumidor 
e a desconfiança econô-
mica, o setor atendeu a 
demanda com sucesso, o 
que ocasionou esse ‘boom’ 
positivo para todos nós da 
área logística. 

O segmento passou en-
tão a sustentar a geração 
de postos de trabalho, 
principalmente nos cen-
tros urbanos onde existe 
um fluxo maior de opera-
ções de entregas e uma 
maior complexidade. Com 
o ganho de mais espaço 
no mercado, acredito que 
este e o próximo ano serão 
marcados como a consoli-
dação das logtechs. 

Estamos preparados 
para os desafios de dis-
tribuição e entregas dos 
nossos clientes, nos ajus-
tando às necessidades 
com soluções tanto para 
o B2B quanto para o B2C, 
tendo a tecnologia como 
principal aliada. 

(*) - Formado em Engenharia 
Cartográfica pela UNESP e mestre 

em Engenharia de Transportes pela 
USP, é CEO e fundador da RoutEasy, 

plataforma de gestão e roteirização 
de entregas de produtos e serviços. 

Caio Reina (*)
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AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. - CNPJ/MF. nº 54.828.736/0001-81 - NIRE 353.0010863-9 - Ata das Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 27/04/2021 - Data, Hora e Local: 27/04/2021, às 14:00hs, 
na sede social na av. Paulista, 352, 11º andar, sala 113, nesta Capital. Convocação: Edital publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 27, 30 e 31/03/2021. Presença: Acionistas representando 
mais de 2/3 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 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 07/04/2021, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de 
publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 27, 30 e 31/03/2021; 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 e; 3.) aprovar a proposta 
da diretoria para destinar o lucro líquido obtido no exercício findo em 31.12.2020, no valor de R$ 5.268.099,26, para 
aumento de capital social. Esclarecimento: por erro material constou da convocação lucro líquido apurado no exercício 
de 2020, no valor de R$ 6.779.864,33, sendo que o correto, conforme o balanço publicado, lucro total foi de apenas R$ 
5.268.099,26. 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 
Embu, Estado de São Paulo (CEP: 06844-010). O diretor eleito, em anexo específico, apresenta declaração de 
desimpedimento. 3.) aprovar o aumento do capital social da Companhia, de R$ 952.901,00 para R$ 6.221.000,26, com 
aumento de R$5.268.099,26, sem a emissão de novas ações, a ser totalmente integralizado mediante a capitalização dos 
lucros apurados no exercício encerrado em 31.12.2020, com a consequente alteração do “caput” do artigo 4º do Estatuto 
social, passando referido artigo a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º - O capital social é de R$6.221.000,26 
(seis milhões, duzentos e vinte e um mil e vinte e seis centavos), integralizado e representado por 690.450.594 (seiscentos 
e noventa milhões, quatrocentas e cinquenta mil, e quinhentas e noventa e quatro) ações ordinárias ou comuns, sem valor 
nominal.” 4.) 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, 27 de abril de 2021. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de 
Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Helofredo 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; Glicínea Empreendimentos e 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; Yajna Participações 
e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; e Espólio de Roberto Azevedo 
Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 27 de abril de 2021. Julio 
Giorgi Neto - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 267.568/21-6 em 08/06/2021.

Joisa Participações S.A.
CNPJ/MF n° 02.172.049/0001-57 - NIRE 35300151089

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 30/04/2021, às 11:30hs, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital 
Social Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, Vanessa de Arruda Botelho Simonsen, Cristiane de Arruda 
Botelho Simonsen Ticoulat e, Rowal S.A., CNPJ 62.008.339/0001-91, NIRE 35.300.018.982, representada na 
pessoa de Mercedes de Arruda Botelho Simonsen. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: 
Presidente: Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, Secretária:  Vanessa de Arruda Botelho Simonsen. In-
stalação: Instalada a reunião, as matérias constantes da Ordem do Dia foram submetidas, pelo presidente, 
a análise, discussão e aprovação dos Acionistas presentes. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I. A 
Ata da última Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2020, arquivada e registrada na JUCESP nº 275.885/20-3 
em 30/07/2020, II. O Balanço Geral e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado 
em 31/12/2020, III. Em razão da Companhia não ter auferido Lucro no exercício de 2020, não houve dis-
tribuição de dividendos e constituição de reserva legal. IV. Não houve outros assuntos a serem deliberados 
pelos Acionistas presentes. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. SP, 
30/04/2021. Mesa Dirigente: Mercedes de Arruda Botelho Simonsen: Presidente; Vanessa de Arruda Botelho 
Simonsen: Secretária. JUCESP nº 257.771/21-9 em 03/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vancris Investimentos S.A.
CNPJ/MF n° 02.147.127/0001-63 - NIRE 35.300.151.178

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 30/04/2021, às 10:30hs, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Acionistas repre-
sentando a totalidade do Capital Social Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, Vanessa de Arruda 
Botelho Simonsen e Cristiane de Arruda Botelho Simonsen Ticoulat. Convocação e Publicação: Dis-
pensada. Mesa Dirigente: Presidente: Mercedes de Arruda Botelho Simonsen,  Secretária: Vanessa de 
Arruda Botelho Simonsen. Instalação: Instalada a reunião, as matérias constantes da Ordem do Dia 
foram submetidas, pelo presidente, a análise, discussão e aprovação dos Acionistas presentes. Deli-
berações Aprovadas por Unanimidade: I. A Ata da última Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2020, 
arquivada e registrada na JUCESP n° 357.707/20-5 em 04/09/2020. II. O Balanço Geral e as demais 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020. III. Em razão da Compa-
nhia não ter auferido Lucro no exercício de 2020, não houve distribuição de dividendos e constituição 
de reserva legal. IV. Não houve outros assuntos a serem deliberados pelos Acionistas presentes. 
Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. SP, 30/04/2021. Mesa 
Dirigente: Mercedes de Arruda Botelho Simonsen: Presidente; Vanessa de Arruda Botelho Simonsen: 
Secretária. JUCESP nº 268.713/21-2 em 09/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO
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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

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

Mas o terceiro reajuste 
seguido não foi sur-
presa para ninguém: 

o mercado financeiro e o 
próprio Banco Central (BC) 
já anteviam essa alta da taxa 
básica de juros, que ocorreu 
no igual patamar das duas 
anteriores, em março e maio 
deste ano.

Acontece que, agora, o BC 
endureceu o tom com rela-
ção aos próximos reajustes 
da Selic. Mesmo projetando 
nova elevação de 0,75 pon-
to percentual para agosto, 
o comitê sinalizou que, 
por conta da economia em 
rápido aquecimento, pode 
haver também a necessidade 
de acelerar o ritmo de altas 
da taxa básica de juros nas 
próximas reuniões. 

E enquanto o mercado 
aguarda pela divulgação da 
ata da reunião do Copom – 
que detalha a visão do BC 
– uma coisa é certa: a alta 
da taxa Selic em 2021 vai 

Nem mesmo o mercado esperava esse avanço, que foi puxado 
principalmente pela inflação no atacado.

Fábio Toledo (*) 

Com o avanço do digital, empresas 
passaram a olhar com mais cuidado 
para o atendimento ao cliente, a in-
vestir em soluções que automatizam o 
serviço e a oferecer multicanais para 
melhorar a experiência, conduzindo 
melhores relacionamentos com o 
consumidor. Porém, muitas vezes, a 
atividade de cobrança fica esquecida 
nesse meio, com a tendência das em-
presas darem mais atenção à jornada 
de compra, por exemplo. 

Mas, por que é importante um olhar 
mais atento para a cobrança também? 
A resposta é simples: a cobrança 
digital, quando bem utilizada, é uma 
transação ganha-ganha que traz resul-
tados efetivos, tanto para empresas 
quanto para consumidores. E embora 
seja um tema mais difícil de lidar, é 
necessário que as companhias pensem 
na melhor forma de se comunicar com 
seus clientes nessas ocasiões, para 
que a cobrança seja mais humanizada 
e empática.

Neste contexto, a cobrança dupla é 
muito comum no mercado. O cliente é 
cobrado por um canal, negocia e de-
pois começa a ser cobrado por outro, 
ou seja, não há integração, os canais 
não estão conectados, não conversam 
entre si. Esse processo acaba gerando 
no cliente, a sensação de que ele não 
é ouvido e esse é um dos principais 
problemas no processo de negociação 

de dívidas, pois se o cliente não tiver a 
atenção que merece em uma empresa, 
vai procurar outra, resultando em uma 
fuga de consumidores. 

Um exemplo disso pode ser visto no 
mercado de varejo e no mercado de 
telecom, onde, por mês, um quarto dos 
clientes ativos estão inadimplentes. 
Por isso, a importância de investir em 
serviços que oferecem uma experiên-
cia real de omnichannel (estratégia 
de atendimento entre os canais para 
melhorar a experiência do usuário e 
conduzir melhores relacionamentos 
com o público nas organizações). 
Outro ponto é que um dos índices 
que medem a eficiência na área de 
cobrança são o aumento das taxas de 
contato, de promessas e pagamentos. 

Com isso, muitas vezes as empresas 
acabam esquecendo de ouvir de fato 
o consumidor inadimplente. Então, 
um sistema de cobrança integrado é 
um facilitador para que a marca te-
nha uma visão única do cliente,possa 
entendê-lo melhor e assim evitar a 
perda desse cliente. Em uma operação 
omnichannel de verdade, é possível 
evitar cobranças de forma desorde-
nada e excessivas, na ânsia em fazer 
apenas a recuperação do crédito, o que 
evidencia a necessidade de criação de 
uma jornada que se consolide em uma 
integração de canais.

O olhar voltado para a jornada da ne-
gociação deve prezar por reconhecer e 
avaliar toda a trajetória do consumidor 

inadimplente no relacionamento com 
a marca, e, com isso, encontrar solu-
ções e canais digitais que atendam às 
preferências desse cliente específico 
chegando ao melhor resultado para 
as duas partes: o cliente consegue um 
bom acordo e a empresa preserva essa 
relação com o consumidor. 

Para atender às demandas de forma 
individualizada na jornada de nego-
ciação, o uso de inteligência artificial 
também é um grande aliado, pois essa 
tecnologia pode interpretar todas as 
comunicações entre a empresa e o 
cliente, traçar um perfil dele e dosar 
qual é a melhor ação para contatá-lo, 
sem sobrepor canais de contato e com 
maior assertividade. Ou seja, é possível 
criar uma solução que seja compatível 
com as preferências do cliente. 

Focar na experiência do inadimplen-
te, ter uma visão voltada para toda a 
jornada de negociação, do início ao fim, 
estar disponível para ouvir e entender 
as dores do consumidor e trabalhar de 
maneira personalizada para atender às 
necessidades dele. Essa é a melhor fór-
mula para maximizar resultados tanto 
para as empresas, que precisam não 
apenas da recuperação do crédito, mas 
também manter a boa relação com o 
cliente, que terá a melhor experiência 
e a possibilidade de renegociar suas 
dívidas com a empresa de maneira 
mais fácil, rápida e inteligente. 

(*) - É Vice-Presidente de Operações da Mutant, 
empresa especialista em business performance.

Selic: o que impacta a 
elevação para 4,25% ao ano
O Copom decidiu, por unanimidade, elevar a taxa Selic 2021 em 0,75 ponto percentual. Com isso, o 
principal mecanismo de controle da inflação passou de 3,5% para 4,25% ao ano

Por outro lado, os títulos 
de curto prazo devem se 
desvalorizar, o que preju-
dicaria investidores que já 
investem em produtos pré-
fixados e atrelados à inflação. 
Mas é importante dizer que 
o mercado financeiro con-
sidera o cenário da alta da 
Selic positivo para outros 
títulos que acompanham a 
taxa básica de juros. 

Enfim, o atual cenário de 
alta da inflação e da Selic 
exige ainda mais atenção do 
consumidor e dos investido-
res conscientes, até porque, 
com o atual ritmo da econo-
mia, os ajustes não devem 
parar por aí: a estimativa dos 
economistas é que a Selic 
atinja 6,5% ao final deste 
ano. Por isso, é muito impor-
tante contar com a ajuda de 
um especialista para que os 
investimentos sejam feitos 
de melhor forma.

(*) - É assessor de 
investimentos, sócio e head 

de Renda Fixa da Ethimos 
(www.ethimos.com.br).
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impactar a vida do consu-
midor e os investimentos. 
De que forma? Para se ter 
ideia, apenas em maio, o 
IPCA ficou em 0,83%, o 
maior patamar para o mês 
em 25 anos. O acumulado em 
12 meses é de 8,06%. Nem 
mesmo o mercado esperava 
esse avanço, que foi puxado 
principalmente pela inflação 
no atacado. 

Diante de tal escalada, o 
BC se vê forçado a aumentar 
o ritmo das altas da Selic no 

curto prazo, buscando levar 
a inflação aos níveis próxi-
mos à meta. Com esse último 
aumento da Selic, diminuiria 
a necessidade de elevações 
maiores nos juros a longo 
prazo, por exemplo. Já nos 
investimentos, há impactos 
principalmente em títulos 
de renda fixa: neste atual 
cenário, os títulos prefixados 
e indexados à inflação, com 
prazos mais longos, podem 
apresentar valorização em 
um primeiro momento. 

A importância do omnichannel na 
cobrança digital
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 19 a 21 de junho de 20216

Rubens Leite (*) 

Para se ter ideia, só no Brasil existem 6,4 milhões de 
estabelecimentos formados pelas micro e pequenas 
empresas (MPE) e pelos microempreendedores 

individuais (MEI), mas apenas uma entre quatro em-
presas sobrevivem  antes de completar dois anos de 
existência, é o que diz um um relatório divulgado pelo 
Sebrae. Entre os fatores que podem levar ao fim dessas 
empresas estão os problemas com a sociedade. 

É necessário levar uma série de critérios em conta 
na hora de escolher um parceiro para seu negócio. O 
primeiro passo é entender qual o objeto do negócio, seu 
tamanho, capital investido e mapear a operação, ou seja, 
é necessário realizar um plano de negócio estruturado. 

Com isso você entenderá se precisa de capital, de 
mão de obra ou ambas as coisas para fazer o negócio 
acontecer. Havendo a necessidade de capital, o sócio-
-investidor é uma boa medida, mas não se poderá exigir 
dele, outro comportamento, senão a cobrança por lucros 
ou dividendos. 

Ao passo que, se for necessária a soma de esforços 
para atingir o objetivo em comum, pode ser interes-
sante ter um ou mais sócios, mas nesse perigoso caso, 
é importante ter claro o job description de cada um, 
para que não haja a sensação de que um trabalha mais 
que outro.

Outro ponto importante para ser analisado antes de 
optar por uma sociedade é saber se é capaz de traba-
lhar em equipe e se é vantajoso ter alguém dividindo 
as responsabilidades e lucros. Na sociedade de capital 
cumulada com mão de obra pelos sócios, também é ne-
cessário analisar a afinidade entre os gestores e definir 
quem vai ficar em cada cargo. 

Você já deve ter visto em filmes, no noticiário ou até mesmo conhece alguém que passou por problemas com o sócio.  
O tema que muitas vezes é clichê pode levar a brigas judiciais e até a falência de empresas

Foto de Anna Nekrashevich no Pexels

balha mais que outro, uma opção pode ser a criação de 
pró labores diferentes para tornar mais equilibrada a 
relação. Existem diversos cuidados que se deve ter ao 
escolher um sócio, pontuo alguns mais comuns abaixo.

Defina bem todas as atividades - Os principais 
conflitos entre os sócios estão vinculados à falta de re-
gras claras em relação a função de cada um na empresa 
e os resultados que se espera deles. 

Em muitas companhias como não há definição das 
tarefas, expectativas e projetos esperados para  cada 
sócio, um deles pode acabar se sentindo mais sobre-
carregado do que o outro e isso pode gerar ainda mais 
conflitos quando os problemas começarem a surgir. Por 
isso, é necessário colocar no papel o quanto cada um 
deve se dedicar à empresa e quais as tarefas de cada um. 

Seja precavido - Claro que ninguém começa um ca-
samento querendo se divorciar, a mesma coisa acontece 
com uma sociedade, por isso, é fundamental deixar tudo 
acordado antes de iniciar o negócio. Existem algumas 
medidas para evitar problemas na hora de desfazer a 
sociedade, uma delas é deixar tudo alinhado em um 
contrato. 

Caso os sócios optem por desfazer a sociedade, isso 
pode acontecer de maneira consensual, em que um de-
les decide fazer a divisão da sociedade. A partir disso, 
cada um é representado por um profissional que vai 
elaborar uma minuta de alteração contratual, fazendo 
a retirada de um deles da empresa.  

E se meu sócio falecer? - Em caso de morte de 
um dos sócios vai estar deliberado no contrato social 
como deve ser feita transferência do dinheiro de cotas. 

Existem alguns procedimentos que podem acontecer 
e que devem ser alinhados no contrato social ou esta-
tuto pelos sócios, eles podem optar pelos herdeiros 
terem o direito de ascender na sociedade, de tomar 
posse como representantes por aquelas ações ou se 
acontecerá de outra forma, por compra das cotas do 
sócio remanescente. 

Nesse caso, temos um elemento essencial que deve ser 
levado em conta que é a afeição entre os sócios, porque 
muitas vezes essa sinergia e relação de confiança pode 
não existir em relação aos herdeiros. 

Para escolher um sócio é necessário analisar a fundo 
todos os processos desse negócio. Antes de começar 
uma sociedade você deve levar em conta se essa pessoa 
está com o mesmo propósito que você, se conseguem 
trabalhar em conjunto, com organização e honestidade, 
e além de tudo, verificar se os dois estão correndo o 
mesmo caminho e desejam que essa jornada do empre-
endedorismo, que não é fácil, dê certo. 

Caso decidam que sim, outro ponto importante é 
que o sócio administrador preste contas aos outros 
regularmente. 

(*) - É advogado e sócio-gestor da RGL Advogados.
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Normalmente, as pessoas optam por um deles atu-
ando mais no operacional e o outro no comercial, mas 
os dois devem saber que a participação no capital não 
tem nada a ver com o fluxo de trabalho. Se algum tra-

CoMo ESColhEr 
uM SóCio E Evitar 
ConflitoS? 

PoDE lEvar a brigaS 
juDiCiaiS E até a falênCia
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Percival Tirapeli – Loyola – Ainda sob a égide 
do bi centenário da Companhia de Jesus, o laureado 

e internacional professor fez editar esta icônica obra, fruto de 
suas viagens pelas américas, exaustivas e profundas pesquisas 
da arte sacra em todas suas modalidades. Seu teor artístico 
elege a elegância e peso do barroco. Fachadas, tetos, estátuas 
com suas cores densas, expressões faciais de dor, compaixão 
e amor dão um toque de arte retumbante, denotando uma 
incrível plasticidade. Fotos de extasiar com explicações dos 
detalhes de suas belíssimas fotos, fazem dessa obra, além de 
um inesquecível presente, um verdadeiro manancial de cultu-
ra história, religiosa e antropológica, agregando valor mesmo 
àqueles sem inclinações católicas. Sentirá a arte puramente 
por si. Sensacional!!

Arte dos Jesuítas na Ibero-América: 
Arquitetura, escultura, pintura

Thais Matarazzo – Alexandre de Morais Almei-
da (Ilustr) – Matarazzo – Novamente a jornalista, poeta, 
escritora e pesquisadora, presenteia seus leitores com mais 
uma excelente narrativa histórica e geográfica de localidades 
nacionais, abrangendo aspectos ambientalistas. João Gordo e 
Maria Gorda, personagens reais,   fazem parte de um bucólico 
cenário na Ilha de Paquetá. Numa edição impressa de maneira 
inédita, com ilustrações condizentes, dados e fatos, bem como 
um interessante mapa são apresentados ao leitor, de qualquer 
faixa etária, que ficará encantado com os fatos expostos. Uma 

bela homenagem!

Sábado em Paquetá: Lendas, 
flamboyants e baobás

Vina Ferreira – Hope – Numa vida padrão normal, 
sem sobressaltos, bem casada, a protagonista do 
enredo, aliás, bem urdido,  viu-se repentinamente 
cercada por possibilidades reais de expor seus ínti-

mos anseios e instintos sexuais. Instantes iniciais de pura tensão 
deram lugar a férteis momentos de alucinação, amor e dor. Qual 
ou quais segredos essa inquieta alma carrega? Seus desejos 
cristalizam-se a cada capitulo, deixando límpidos recônditos 
profundos, aflorando liberdade incontida. Afinal, quem não tem 
um segredinho, ou uma vontadinha eivada de anseios, muitas 
vezes inconfessáveis? É ler para crer. Excitante!

Universo Obscuro

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

A alta no custo das obras não tem diminu-
ído, e isso acontece, principalmente, pelo 
aumento registrado nos preços de alguns 
insumos. De acordo com o Índice Nacional 
de Custo da Construção (INCC), divulgado 
no último dia 9, pela FGV, somente no mês 
de maio, o aumento nos preços alcançou 
a margem de 2,22%. De junho de 2020 a 
maio de 2021, o acréscimo foi de 15,26%, 
sendo a maior elevação registrada para um 
período de 12 meses. 

Já nos primeiros cinco meses deste ano, 
o índice acumulou 7,41% e foi considerado 
o maior número desde 2003. Em relação ao 
custo com a mão de obra, o índice apontou 
uma alta de 1,92% em função de aumen-
tos verificados nas cidades de Salvador, 
São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Essa 
variação acumulada de janeiro a maio de 
2021 foi de 2,76% e, em 12 meses, alcançou 
o patamar de 4,91%.

Por conta das altas nos preços e com a 
crise financeira que ocorre no país, muitas 
pessoas estão buscando formas de redu-
zir custos com suas obras, optando por 
projetos arquitetônicos que sejam mais 

acessíveis, mas que não percam a qualidade 
no resultado final. Para o arquiteto Márcio 
Barreto, especialista em arquitetura aces-
sível, o primeiro passo para ter um projeto 
com um preço justo, é buscar opções e 
soluções que saiam do senso comum e do 
modismo. 

Muito mais do que reproduzir ambientes 
e materiais luxuosos através de móveis e 
acabamentos mais baratos e de baixa quali-
dade, Barreto explica que arquitetura aces-
sível tem o seu estilo próprio. “Arquitetura 
acessível tem um pouco do minimalismo, 
onde menos é mais, mas não deixa de lado 
o uso de cores, trazendo personalidade 
ao espaço. Neste estilo de arquitetura, 
inclui-se o uso de itens já existentes pelos 
moradores, mantendo a memória afetiva e 
o sentimento de pertencimento ao espaço”, 
complementa.

 Considerada como uma alternativa 
na redução de custos de forma criativa, 
Barreto destaca que podem recorrer a 
este tipo de arquitetura todos aqueles 
que querem montar um ambiente com 
orçamento determinado e que estejam 

abertos a conhecer novas soluções funcio-
nais e estéticas. “Existem soluções que são 
capazes de reduzir em até 25% o valor de 
investimento, se comparado às soluções 
convencionais, como exemplo: revestir 
com cerâmica apenas as paredes internas 
do box de um banheiro, e fazer pintura 
na parte externa ao box, trará uma ótima 
economia no final”, destaca.

 Márcio salienta que optar por soluções e 
produtos mais acessíveis não são sinônimo 
de falta de qualidade. Para isso, o arquiteto 
lista os exemplos práticos que podem gerar 
controle financeiro. “Optar por um piso 
vinílico, ao invés de usar um porcelanato, 
é uma ótima maneira de reduzir custos. A 
execução do serviço tem um custo inferior, 
pois não é necessário retirar o piso exis-
tente para assentamento do novo”. 

Essa solução faz diminuir o custo com 
descarte, argamassa e tempo de obra. Outra 
ótima opção é executar um painel ripado 
em gesso ao invés de marcenaria, moderni-
zando e conferindo destaque a uma parede 
do ambiente. -  Fonte e outras informações: 
(www.arquiteturadobarreto.com).

Para compreender melhor o valor das mercadorias, os alunos 
montaram um mercadinho com materiais recicláveis.

O impacto em ambos já 
é da ordem de -12% 
em valor em compa-

ração ao primeiro trimestre 
de 2020, e isso traz grandes 
mudanças no comporta-
mento de compra e uso do 
brasileiro.

A recente alta dos pre-
ços de bens de consumo 
massivo, a nova onda da 
COVID-19 e o ritmo lento 
da vacinação e da retomada 
do auxílio emergencial, bem 
como seu menor valor, são os 
principais propulsores dessa 
queda e resultam em menos 
unidades no carrinho de 
compras. O valor da cesta de 
consumo massivo aumentou 
mais de 8%, mas houve uma 
queda de 5% em unidades no 
primeiro trimestre de 2021 
em comparação ao mesmo 
período do ano passado.

O impacto do preço trou-
xe grandes mudanças no 
cardápio e na rotina de 
preparo de refeições dos 
brasileiros. Com a alta no 
preço da carne (bife e filé), 
viu-se uma tendência de mi-
gração para proteínas mais 
baratas. Do último trimestre 
de 2020 para os primeiros 
três meses deste ano houve 
um expressivo aumento do 

Pandemia e preços alteram a rotina 
de consumo e uso dos brasileiros

O impacto do preço trouxe grandes mudanças no cardápio e na 
rotina de preparo de refeições dos brasileiros.

A pandemia segue impactando os hábitos dos brasileiros. De acordo com a edição mais recente do Consumer 
Insights, estudo produzido pela Kantar, líder global em dados, insights e consultoria, 62% dos gastos com 
alimentação e bebidas não alcoólicas foram em consumo dentro do lar e apenas 38% fora do lar

em relação ao mesmo período 
do ano passado, ou seja, um 
ganho de mais de 8,4 milhões 
de novos lares.

Já a entrega de comida em 
domicílio e o uso de aplicati-
vos se consolidaram nas clas-
ses mais altas, sendo pizzas, 
fast food, pratos e bebidas 
não alcoólicas as categorias 
campeãs de pedidos via de-
livery. E para o consumidor 
tradicionalmente de fora de 
lar que se viu em isolamento 
social, o tíquete médio gasto 
com entrega em domicílio 
chegou a dobrar, passando 
de R$ 33,96 para R$ 57,80. 

A alta dos preços também 
impactou o setor de limpeza, 
que vinha num consistente 
crescimento desde o começo 
da pandemia. Depois do pico 
de consumo no final do ano 
passado, todas as categorias 
sofreram retração em unida-
des compradas. E os consu-
midores passaram a comprar 
mais itens com descontos, 
principalmente nas classes 
AB e DE, mostrando que as 
promoções nos pontos de 
venda foram relevantes para 
o desempenho das marcas 
neste trimestre. - Fonte e 
mais informações: (www.
kantar.com/brazil).
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consumo de carne de sol na 
classe AB, salsicha na DE e 
hamburguer na C.

Outra opção que cresceu no 
cardápio das classes mais bai-
xas foi o mingau. Foi o 8º prato 
em ocasiões de consumo, mos-
trando que a necessidade de 
‘fazer caber no bolso’ foi uma 
das razões para este preparo, 
que aumentou no jantar (+8 
pontos de penetração), lanche 
da manhã (+3,9), ceia (+2,8) 
e carry out, popularmente 
conhecido como marmitas 
(+1,9). O estudo Consumer 
Insights aponta que essas 

marmitas se tornaram uma 
boa solução para diminuição 
dos gastos fora de casa entre 
os consumidores de classes 
mais baixas. 

Destaque para os lanches 
frios, que fizeram com que 
pão industrializado crescesse 
11 pontos de penetração na 
classe DE, o que equivale a 
mais de 6,2 milhões de novos 
lares comprando a categoria 
entre março de 2020 e o 
mesmo mês deste ano. E que 
também tornaram o presunto 
a proteína da vez, ganhando 
14,8 pontos de penetração 

Crianças do Ensino Fundamental aprendem 
desde cedo o valor do dinheiro

Como garantir um adulto mais responsável e contro-
lado nos gastos? Nada melhor do que aprender o valor 
do dinheiro desde pequeno. Muitos pais tentam ensinar 
seus filhos a economizar e gastar conscientemente, mas 
ainda existe uma grande dificuldade para iniciar esse 
hábito, o que faz com que a família acabe desistindo 
da ideia.

Outro agravante é que a cultura brasileira não valoriza a 
educação financeira infantil como um tema que deve ser 
amplamente debatido entre as famílias e, principalmen-
te, nas escolas. Assim, adultos sem educação financeira 
têm grandes chances de se endividar das mais diversas 
maneiras: cheque especial, cartão de crédito, boletos ban-
cários, entre outros, principalmente durante um período 
de recessão econômica.

Uma pesquisa divulgada pela S&P Global FinLit Survey 
apontou que apenas 28% dos brasileiros têm conhecimen-
tos mais aprofundados sobre economia e passaram por 
um processo de educação financeira. Segundo os dados, 
os países europeus e os da América do Norte concentram 
a maior quantidade de “intelectuais financeiros”, com 
55% a 75%. 

O levantamento ainda afirma que pessoas com algum co-
nhecimento em questões financeiras fazem escolhas mais 
conscientes em relação a fazer dívidas e a aposentadoria. 
Um outro estudo feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) concluiu que 45% dos brasileiros não 
cuidam de suas próprias finanças. 

Neste cenário, os alunos do 2º ano do Ensino Funda-
mental - Anos Iniciais da Escola Champagnat, localizada 
em Presidente Prudente (SP), participam de um projeto 
coordenado pela docente Elaine Nabor de Lima Escovedo 
que visa educar as crianças para que lidem com o dinheiro 
de forma consciente. A turma aprendeu a identificar as 
cédulas do Real e para compreender melhor o valor das 
mercadorias, os alunos montaram um mercadinho com 
materiais recicláveis. 

Os produtos foram separados por seção, com preços 
estabelecidos para cada um deles, assim como acontece 
nos supermercados “de verdade”. “Esse tipo de atividade 
desenvolve nas crianças a capacidade de observar, de es-
tabelecer relações sociais, além de aprender sobre valores 
financeiros e quantificação”, explica a professora.

Elaine dá três dicas para os pais que querem começar a 
dar os primeiros passos na educação financeira dos filhos:
 1) Adquiram um “cofrinho” – para que aprendam a 

poupar o dinheiro desde pequenos;
 2) Ensine o valor das cédulas – assim, as crianças 

podem compreender o preço de cada produto;
 3) Instrua os pequenos a ter foco e estabelecer 

metas – as crianças podem guardar dinheiro quando 
quiserem realizar algum desejo, como comprar um 
brinquedo ou fazer um passeio.

Fonte e mais informações: (https://escolachampagnat.
com.br/).
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Adriana Madeira (*)
 
Os negócios do varejo são, 

na atualidade, resultantes das 
inovações no ambiente digital 
e das oportunidades e desafios 
de ser sustentável. 

O cliente tem participação 
digital crescente. Só no pri-
meiro semestre de 2020, 7 mi-
lhões de novos consumidores 
compraram pela primeira vez 
online. E o consumo de pro-
dutos saudáveis tem avançado 
significativamente, com venda 
de produtos orgânicos cerca 
de 30% superior em 2020 em 
relação ao ano anterior. 

O varejo digital apresentou 
um crescimento da ordem de 
72% no primeiro trimestre de 
2021, comparando-se com o 
mesmo período de 2020. A 
pandemia da Covid-19 acelerou 
uma modificação nos hábitos 
de compra trazendo para o 
ambiente virtual muitos con-
sumidores que antes ali não 
compravam. Acredita-se que 
o retorno ao ambiente físico 
acontecerá, mas que os efeitos 
dessa inserção digital serão 
duradouros. 

No entanto, mesmo com 
esse crescimento, a integração 
entre os meios digitais e físicos 
será cada vez mais o que in-
teressará o cliente que é nem 
só digital, nem só físico. Estar 
nos dois ambientes (lado da 
empresa) e propiciar o trânsito 
livre dos clientes entre eles 
(informação, compra, e demais 
atividades, online e off-line), 
depende da estruturação do 
chamado Omnichannel e re-
quer uma reformulação geral 
da cadeia de suprimentos. 

Esta tarefa pode não ser tão 
fácil assim. Uma saída para os 
pequenos varejistas vem sendo 

a inclusão de seus negócios em 
plataformas digitais, os market-
places. Neles, a empresa pode 
se beneficiar da estrutura de 
exposição, busca, pagamento 
e entrega para seus produtos. 

Os markeplaces cresceram 
intensamente (houve market-
place que dobrou as entregas 
em 2020 em relação a 2019) de 
acordo com Ebit/Nielsen em 
2020 e relatório da Deloitte, 
possibilitando a manutenção 
de negócios, mesmo em tempos 
de restrição de funcionamento 
das lojas físicas. E o varejo com 
loja física? O que fazer com 
elas? Ser “figital” ou “phigital” 
(termo que quer dizer a união 
entre físico e digital). 

Outro elemento relevante 
para criar a vinculação do 
cliente com o ambiente virtual 
e os aplicativos, é a utilização 
de gamificação. As lojas físicas 
e os centros comerciais terão 
cada vez mais o papel de serem 
centros de entretenimento, 
que pode ser chamado de 
Retailtainment (junção dos 
termos Retail, varejo, com En-
tertainment, entretenimento). 

De acordo com pesquisa 
realizada pela Deloitte com 
gestores, as empresas estão 
interessadas em desenvolver 
ações e formas de mensuração 
relacionadas às questões do 
ESG (Environmental, Social, 
Governance) ou relativos às 
questões ambientais, sociais 
e de governança (em portu-
guês). 

O caminho aponta para a 
integração e inovação tecnoló-
gica e sustentável dos negócios 
do varejo. 

(*) - Pós-doutora em Administração 
pela FEA-USP, é professora do Centro 

de Ciências Sociais e Aplicadas da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Caminhos do varejo: inovações, 
ambiente digital e sustentabilidade

Arquiteto explica como reduzir os custos de uma obra




