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Foi-se o tempo em que pensar em Transformação Digital seria "algo 
do futuro". Inovando no hoje, a unico, IDTech brasileira de soluções de 
proteção de identidade digital, é parceira da Sambatech, líder em soluções 
em vídeos online na América Latina, na pesquisa inédita "Transformação 
Digital no Brasil". O estudo ouviu mais de 100 empresas presentes no 
mercado brasileiro, sendo 10% delas com faturamento de R$ 1 bilhão 
e contou ainda com a participação do MIT Technology Review, AWS, 
Cionet, DigitalHouse, Take Blip e Trybe.  

Biometria facial: Transformação Digital nas empresas 
em 2021

Difícil pensar em uma vida longe da tecnologia. A internet e os 
smartphones mudaram a nossa rotina e também promoveram mu-
danças no setor contábil. A expansão tecnológica trouxe ao setor 
novos modelos de negócios e hoje existem três modelos principais 
de contabilidade: a digital, a tradicional e a híbrida. Especialistas da 
Express CTB, accountech de contabilidade, ajudam a entender melhor 
sobre cada uma.  

As diferenças e vantagens da contabilidade digital, 
tradicional e híbrida

Um dos maiores impactos da pandemia na sociedade foi certamente 
o aumento significativo no nível de utilização das tecnologias digitais 
na vida das pessoas, sendo difícil imaginar como sobreviver em uma 
sociedade em um momento crítico como o atual sem dispor de acesso 
à internet.É impossível viver hoje em dia sem o uso de aplicativos e 
softwares para desempenhar tarefas cotidianas como trabalhar, estudar, 
fazer compras e se relacionar com amigos estando todos limitados em 
suas capacidades de atuar de forma ordinária em suas vidas.  

A evolução e prevenção contra os crimes  
cibernéticos
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Negócios em Pauta

Maquininhas de cartão: realidade  
para maioria

O uso de maquininhas de cartão de crédito é uma realidade para a 
maioria dos donos de micro e pequenas empresas. Pesquisa realizada 
pelo Sebrae detectou que houve um aumento de 17 pontos percentuais, 
nos últimos cinco anos, no volume de empresários que usam essa mo-
dalidade de pagamento, quando saímos de 39% (em 2016), para 56% 
(em 2021). A “satisfação dos clientes” e “aumento das vendas” são os 
principais benefícios alcançados com o uso desse recurso. Os empre-
endedores ainda levam em consideração a maior segurança, por não 
manterem dinheiro em caixa; redução da inadimplência; maior tempo 
para controle do caixa e aumento do faturamento. Os donos de peque-
nos negócios também se preocupam em ter mais de uma maquininha à 
disposição. Em 2016, apenas 27% possuíam mais de um equipamento, 
enquanto em 2021 esse número saltou para 41% (AI/Sebrae).   Leia a coluna completa na página 3

Foto de Norma Mortenson no Pexels

News@TI

11º Social Business Day e aborda novos  
horizontes dos negócios sociais

@Um dos mais importantes eventos internacionais quando o 
assunto é negócios sociais, o Social Business Day, evento or-

ganizado pela Yunus Centre, ocorrerá de 28 de junho a 2 de julho. 
Com alcance global, o SBD celebra o aniversário do fundador do 
Grameen Bank e vencedor do prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yu-
nus e terá, pela primeira vez, em sua 11ª edição, um fórum dedicado 
integralmente ao Brasil. A Yunus Brasil trará ao público, de forma 
gratuita e transmitido em suas redes sociais (YouTube, Facebook 
e Instagram), painéis exclusivos sobre investimentos em negócios 
sociais e transformações corporativas e seus impactos em questões 
sociais e ambientais. O evento cria a oportunidade para os partici-
pantes se engajarem em diversos paineis interativos e workshops, 
visando expandir a compreensão em áreas específicas de seus in-
teresses (https://www.forumbrasilsbd.com/).    Leia a coluna 
completa na página 2

Reprodução/https://www.sympla.com.br/

PESQuISA INDICA 
QuE EMPRESAS 
DEMANDAM 
INOvAçãO, 
MAS ESTãO 
DESPREPARADAS

    Leia na página 6

NECESSIDADE

Antes vista como parte de um 
cenário futurístico, a Inteligência 
Artificial está cada vez mais presente 
na sociedade e nas empresas. 

Mas, além de grandes corporações, 
a IA também é capaz de auxiliar 

comércios, redes de lojas e e-commer-
ces a agilizar o trabalho no dia a dia e 
maximizar seus lucros. 

Pensando em simplificar rotinas e 
dar mais resultados aos comerciantes e 
empreendedores, a SysMap Solutions, 
passou a desenvolver soluções basea-
das nesse tipo de tecnologia para suprir 
a necessidade de economizar tempo e 
aumentar o retorno dos investimentos 
no varejo. 

"Simplificar tarefas, reduzir gastos e 
aumentar os lucros. É isso que um empre-
endimento busca nas soluções baseadas 
em Inteligência Artificial. A possibilidade 
de dar a um sistema a responsabilidade de 
monitorar, estruturar e transmitir infor-
mações detalhadas e que vão de acordo 
com as necessidades de um comércio 
ou empresa, já traz um grande ganho na 
velocidade das ações no dia a dia. 

Quando podemos atribuir tarefas a 
uma solução, trazendo uma visão que 
um humano talvez não pudesse enxergar 
em meio a tantos dados, entendemos 
porque a IA é um meio de expandir os 
horizontes de um varejista", diz Ander-
son Paulucci, CDO da SysMap Solutions. 
Nesse sentido, listou abaixo três das 
principais soluções em que a IA pode 
ajudar o varejo a melhorar resultados: 

• Análise de Sortimento - É uma 
solução que auxilia na formação de pre-
ços. Baseada em Machine Learning, a 

Soluções em Inteligência Artificial 
ajudam o varejo a maximizar lucros
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inteligência artificial analisa os padrões 
de vendas e é capaz de fazer previsões 
da quantidade necessária para se ter 
em estoque, auxiliando no controle do 
investimento em produtos. 

Apontando tendências, a IA dá ao 
comerciante a possibilidade de se ade-
quar ao que está por vir, atender a uma 
demanda que poderá aumentar em um 
determinado período e saber os princi-
pais pontos para cada região, tornando o 
planejamento logístico mais ágil, abrindo 
espaço para uma margem de lucro maior. 

• Flexibilidade de Preços - É uma 
prática extremamente útil para os 
lojistas. Ela analisa custos, preços de 
concorrentes para o mesmo produto, 
capacidade de estoque e vendas realiza-
das para ajustar o valor de um artefato 
de acordo com a oferta e a demanda. 

Através do grau de análise e inter-
pretação da IA é possível até dizer em 
quais horários podemos aumentar o 
preço para um público de maior poder 
aquisitivo ou se é o momento de reduzir 
o valor e aumentar as vendas. Nos dois 

casos, a própria solução realiza o ajuste 
com base em suas conclusões. 

• Personalização em tempo real - É 
outra solução importante para o varejo, 
capaz de melhorar as vendas. Com ela, 
um algoritmo estuda o público que aces-
sa um site, analisa suas preferências e 
reorganiza os produtos a serem exibidos 
de acordo com o perfil de busca. 

Para isso, são analisados itens como 
sexo, idade, compras realizadas, locali-
zação e pesquisas recentes, com o ob-
jetivo de entregar ao consumidor uma 
experiência de compras personalizada 
e com maior chance de conversão. 

"Essas são apenas algumas das possibi-
lidades que a IA nos traz. A cada dia são 
desenvolvidas novas formas de utilizá-la 
e obter resultados mais satisfatórios. Dei-
xamos de utilizá-la apenas para fornecer 
sugestões de busca e estamos integrando-
-a ao nosso cotidiano em algo tão antigo 
como o processo de compras, mas ainda 
assim com capacidade para revolucioná-
-lo", conclui Anderson. - Fonte e outras 
informações: (www.sysmap.com.br).

Índice de mal-estar 
Com alta taxa de desemprego e 

inflação crescente, o Brasil ocupa a 
2ª posição em ranking que mede o 
mal-estar de 38 países, ficando atrás 
apenas da Turquia. De acordo com 
estudo do Ibre-FGV, o país tem 19,83% 
de desconforto socioeconômico, contra 
26,28% da nação turca. O índice de 
infelicidade, que é medido através 
da soma das taxas de inflação e de 
desemprego, atingiu o pior patamar 
dos últimos cinco anos no primeiro 
trimestre de 2021 (mywork.com.br).
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News@TI
Enext abre 40 vagas em home office na área 
de tecnologia

@A Enext, empresa do grupo WPP focada em soluções para ne-
gócios digitais, anuncia a abertura de 40 vagas para o setor de 

tecnologia, no modelo remoto ou home office. A companhia que, no 
início do ano, implantou a área de Talent Acquisition com a proposta 
principal de criar programas para transformar pessoas para o futuro, 
possui oportunidades abertas nas áreas de CRM, BI, desenvolvedores 
back-end e front-end, além da área de criação (design, mídia, conte-
údo, SEO) em todos os níveis (Júnior, Pleno e Sênior, Coordenação e 
Gerência). Os interessados em se candidatar às vagas podem realizar 
diretamente as inscrições pelo link (https://enext.solides.jobs/). No 
site, estão disponíveis informações adicionais sobre a cultura orga-
nizacional da Enext, as oportunidades abertas, assim como os pré-
-requisitos e conhecimentos necessários para efetuar a candidatura.

Summit Virtual sobre 5G no Caribe durante 
o MWC 2021

@A 5G Americas, em conjunto com a GSMA North America e a 
CANTO, serão co-anfitriões do Summit Virtual 5G no Caribe. O 

evento se realizará entre 30 de junho a 1º de julho, durante o MWC21 
Barcelona. O Summit Virtual 5G no Caribe reunirá representantes 
governamentais, operadoras e executivos líderes de todo o ecossis-
tema das TIC (Informação, Comunicação, Tecnologia) do Caribe. O 
foco geral da iniciativa será a jornada até a 5G no Caribe: partindo da 
perspectiva regional para a global. Para acessar a agenda do Summit 
e se registrar gratuitamente para o MWC acesse: https://www.gsma.
com/northamerica/gsma_events/5g-caribbean-virtual-summit/

Novo Kaspersky Password Manager foca na 
conveniência

@É cada vez mais difícil para os usuários manter o controle sobre 
seus dados. São muitos perfis em sites ou aplicativos de entregas, 

entretenimento e redes sociais. Para gerenciar tudo isso, a Kaspersky 
atualizou seu Kaspersky Password Manager com novidades em todas 
as plataformas e aumentou a força das senhas. Por exemplo, a versão 
para Windows está transparente e mostra o status de segurança de 
cada senha. A função que permite a digitalização de documentos com 
várias páginas agora está disponível para usuários do iOS. Já a versão 
Android ganhou suporte para dez navegadores, além dos dispositivos 
Huawei. As senhas são a porta de entrada para as contas online, dados 
pessoais e toda nossa vida digital. Também são uma barreira entre 
essas informações e cibercriminosos que tentam roubá-las. Uma 
forma eficaz de protege-las é usar senhas fortes e exclusivas para 
cada serviço. No entanto, é extremamente difícil lembrar de todas 
elas e não é seguro anotar os códigos em um papel ou no bloco de 
notas do smartphone. Esta complexidade impulsiona a expansão dos 
gerenciadores de senhas (https://www.kaspersky.com.br/).

Coluna do Heródoto

Divulgar notícias 
falsas sobre os 
adversários e inimigos 
é tão antigo como as 
conquistas romanas 
na antiguidade. 

Faz parte de uma 
guerra psicológica 
hoje que consiste 

essencialmente em mane-
jar toda a tecnologia com o 
propósito de abalar a moral 
dos opositores do governo. 

Grupos supostamente 
anônimos sabem da pro-
funda influência, principal-
mente pelas possibilidades 
quase ilimitadas do seu uso, 
como arma para desmorali-
zar os adversários, assassi-
nar reputações de pessoas, 
entidades e empresas. 

É um vale tudo que chega 
através, principalmente, no 
compartilhamento das redes 
sociais, e muita gente se es-
quece de se perguntar se o 
que está alí é verdade ou não 
e na dúvida … compartilhar. 

Os romanos infiltravam 
pessoas no campo do ini-
migo para criar cizânia, 
desinformação e confusão 
no exército inimigo.

As novas tecnologias 
dificultam ainda mais para 
as autoridades identificar 
quem são os produtores e 
divulgadores de fake news 
e responsabilizá-los na jus-
tiça. Para montar um centro 
irradiador de notícias falsas 
é preciso sigilo, um número 
limitado de operadores, um 
local indeterminado, mas 
de grande alcance popula-

cional. 
É exigido um alto grau de 

perfeição para que o público 
acredite no que está sendo 
divulgado e para isso há um 
treinamento especial para 
selecionar os temas mais 
impactantes e mais difícil 
de serem checados pela 
audiência. Tudo fantasiado 
de verdade. Pelo menos é 
assim que age o exército 
do Tio Sam.

A questão moral de se 
financiar uma geradora 
de fake news está fora de 
cogitação. É o vale tudo, 
uma vez que o mundo está 
mergulhado na Segunda 
Guerra Mundial. 

O comando americano na 
Europa decide implantar no 
Luxemburgo uma emissora 
que usa a mais recente 
tecnologia do rádio para 
instalar uma emissora desti-
nada a confundir os nazistas 
que resistem ao avanço das 
forças Aliadas. 

Nasce a Operação Annie. 
Ela se apresenta falsamen-
te como uma rádio militar 
alemã, patriótica, com ten-
dências independentes e 
propagadora de notícias 
falsas para confundir o 
exército inimigo. 

Ela é inaugurada em 1944 
e funciona até o final do 
conflito, quando o Reich é 
definitivamente derrotado 
em maio de 1945, com a che-
gada das tropas soviéticas 
que tomam a capital Berlim.

(*) - Professor e Jornalista, Palestras 
e Midia Training, é comentarista da 
Record News, Portal R7 e da Nova 
Brasil fm (www.herodoto.com.br).
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SASE: o futuro da 
segurança em nuvem?

A partir do ano 2000, com o início da computação em nuvem, começamos a mudar a visão sobre armazenamento de 
dados, serviços como banco de dados e infraestruturas

Marcus Silva (*)

Os conceitos de SaaS, PaaS e IaaS, 
além de permitirem mobilidade 
aos usuários de aplicações, tam-

bém descentralizaram os datacenters 
e levaram empresas a optarem por ter 
parte de sua infraestrutura de TI em 
nuvem.

Juntando isso com o surgimento das 
Startups, que seguem a filosofia da Big 
Techs, viu-se surgir a tendência de 
extinção de postos de trabalho fixos e 
a necessidade dos usuários utilizarem 
um dispositivo específico para realizar 
suas tarefas. Todas essas transforma-
ções e inovações tecnológicas mudaram 
nosso modo de viver, comer, comprar, 
pagar contas e muitas outras ações 
que exigiam que estivéssemos em um 
determinado lugar e utilizando um dis-
positivo apropriado para aquela tarefa.

Alguns dizem que esse é o fim do pe-
rímetro, uma vez que estávamos todos 
dentro de determinado território abaixo 
de uma infraestrutura e controles de 
segurança. Mas, na realidade, não seria o 
fim do perímetro, e sim uma mudança de 
conceito, onde o perímetro passa a estar 
em torno do usuário e sua identidade 
na rede, e não mais em um local físico.

Observando esse movimento, o Gartner 
nos trouxe em 2019 o conceito SASE 
(Secure Access Service Edge) como a 
chave para o tratamento de segurança. 
Apesar de não ser novidade, um estudo 
da consultoria avaliou que até 2024, 
pelo menos 40% das empresas terão 
estratégias explícitas para adotar este 
modelo. Algumas companhias já estão 
optando por mover aplicativos e dados 
para garantir benefícios clássicos da nu-
vem, como flexibilidade, escalabilidade 
ou acesso independente de localização.

Engana-se quem pensa que ele se 
trata simplesmente de um produto ou 
serviço, quando na verdade, se trata 
de um modelo emergente de arquite-

existe uma receita de bolo. O cliente 
deve seguir de acordo com seu nível 
de maturidade em segurança e atacar 
o ponto de maior risco no momento.

Em alguns casos, é importante estu-
dar, ainda, a inclusão de recursos como 
DLP (Data Loss Prevention) e CASB 
(Cloud Access Security Broker), para 
garantir a segurança de dados contra 
usuários maliciosos ou distraídos, seja 
para gerenciar as práticas de teletra-
balho ainda presentes na maioria das 
empresas ou para apoiar um mercado 
que se prepara para o início da fis-
calização das empresas em relação à 
conformidade à LGPD.

Com as oportunidades de negócios 
em cloud aumentando a cada dia, a 
combinação de ferramentas de segu-
rança nativas da nuvem e aplicação de 
políticas de visibilidade aprimoradas, 
torna o SASE um objeto de estudo 
importante para o mercado de Seguran-
ça. É um conceito que tem tudo para 
despontar em 2021, principalmente 
com a corrida para a nuvem, que já 
é uma realidade e facilitará a adoção 
dessa tendência que já está definindo 
o futuro da segurança dos dados.

(*) É Engineering Sales Specialist da Adistec Brasil.

tura de segurança e networking, para 
ajudar as organizações a visualizar 
uma reformulação de sua política 
atual de conectividade e segurança 
do perímetro, a partir de um conjunto 
de serviços que contemplam soluções 
como CASB, SWG, ZTNA, FirewallaaS 
e DLP. Todas essas soluções devem ser 
fornecidas como serviços em nuvem 
para o melhor alcance dos usuários 
e, mais importante, devem ser de um 
mesmo fabricante ou devem se integrar 
para facilitar a gestão.

A pandemia revelou como as cone-
xões seguras e rápidas são importantes 
para os colaboradores que trabalham 
remotamente – e essa tendência conti-
nuará nos próximos anos, uma vez que, 
provavelmente, mais e mais pessoas 
trabalhem fora de sua sede corporativa. 
Neste cenário, a arquitetura SASE ofe-
rece suporte ao número cada vez maior 
de usuários que acessam aplicações 
em nuvem de fora da rede corporativa, 
como aqueles que trabalham em filiais 
sem seus próprios datacenters ou em 
regime home office.

Sabendo no que consiste o SASE e 
quais serviços contempla, como pode-
mos implementá-lo em nossas empre-
sas ou clientes? A verdade é que não 

Imagem de Jan Alexander por Pixabay

O mundo passou por grandes alterações em 
2020. E na indústria de aplicativos mobile, 
vimos nossos dados refletirem as mudanças no 
comportamento do consumidor e acelerarem 
transformações em setores inteiros. As pessoas 
se voltaram em massa para os dispositivos 
mobile, seja para ver a família distante ou fa-
zer compras. Realmente, o mobile superou as 
expectativas para 2020, com os consumidores 
gastando US$ 143 bilhões em aplicativos. 

O maior vencedor, sem dúvida, foram os 
jogos mobile. O relatório Mobile App Growth 
2021, que usa dados da Adjust para desvendar 
quais categorias de aplicativos estão gerando 
crescimento, descobriu que a categoria de jogos 
é, oficialmente, a que mais cresce no mundo.

O forte crescimento dos aplicativos de jogos 
mobile trouxe investimentos significativos 
para o setor. O Zynga comprou a produtora 
de jogos turca Peak por US$ 1,8 bilhão e o 
Rollic por US$ 180 milhões. O Rollic, por sua 
vez, adquiriu recentemente o Uncosoft, outro 
estúdio de jogos hipercasuais (termos ainda 
não revelados). Enquanto isso, o Scopely 
levantou US$ 340 milhões. 

Está claro que desenvolvedores de jogos de 
todos os tamanhos estão com tudo — mas os 
números mostram que a indústria mobile global 
ainda está bem longe do topo do mercado. Ain-
da há bastante espaço para crescer. Com tanto 
em jogo, gostaria de explorar alguns fatos.

Com o crescimento dos jogos mobile, é mais 
importante do que nunca que os desenvolvedores 
analisem os dados reais e entendam o que está 
dando certo — e o que não está. Ainda há mui-
tos mitos, e neste artigo, quero abordar alguns 
pontos de dados críticos que estão orientando o 
crescimento do setor de jogos em 2021.

Maior não é sempre melhor 
Um portfólio extenso de aplicativos não é 

mais considerado um fator importante para 
o crescimento. Promover seus títulos no seu 

portfólio de aplicativos é uma maneira popular 
e eficaz de ajudar a tornar seus aplicativos co-
nhecidos. Porém, decidimos testar se o tamanho 
do portfólio (o número de aplicativos que um 
desenvolvedor específico tem) equivale a um 
growth score mais alto. 

Nós examinamos os dados para entender se 
os desenvolvedores devem procurar aumentar 
o portfólio — ou se eles podem concentrar seus 
esforços em um número menor de aplicativos. 
E foi constatado que não há uma relação direta 
entre ter mais aplicativos e gerar mais cresci-
mento. Porém, um portfólio grande com certeza 
não prejudica as empresas produtoras de jogos. 

Você pode levar jogadores de um aplicativo 
que eles adoram para outro indefinidamente. 
Porém, para aplicativos de entretenimento, há 
um ponto em que os retornos começam a cair. 
Embora os jogadores estejam sempre atrás de 
jogos novos e divertidos, eles tendem a usar um 
número limitado de aplicativos de streaming. 

Usar a promoção cruzada para manter o 
growth score constante funciona, não importa 
quantos aplicativos o publisher tenha. E, de fato, 
empresas produtoras de jogos com mais de 100 
propriedades tiveram o maior growth score na 
nossa amostra. Embora a diferença seja pequena, 
ela mostra as vantagens de incluir a promoção 
cruzada nas suas estratégias de app marketing 
e — pelo menos para os aplicativos de jogos — 
ter um portfólio extenso ajuda.

Os números das atualizações  
de aplicativos

Outra questão examinada foi o lifetime ha-
bitual de um aplicativo. Queríamos saber por 
quanto tempo os desenvolvedores costumam 
dar suporte aos aplicativos. Para isso, pegamos 
aplicativos lançados em 2018 e verificamos 
quando ocorreu a última atualização a fim de 
analisar seu ciclo de vida. Descobrimos que os 
aplicativos de jogos têm o menor lifetime — 
com um número pequeno de aplicativos ainda 
ativos 24 meses após o lançamento. 

Apenas 43% dos jogos ainda estavam ativos 
após dois anos. Isso faz sentido, especialmente 
considerando a natureza descartável dos jogos 
hipercasuais. Similarmente, não surpreende que 
os aplicativos de fintech e e-commerce repre-
sentem o maior número de aplicativos que ainda 
são suportados após dois anos. Esses aplicativos 
duradouros exigem atualizações frequentes para 
atender às expectativas dos usuários. 

Porém, ainda podemos notar várias seme-
lhanças entre todos os tipos de aplicativos. 
Observando a frequência das atualizações nos 
aplicativos, notamos que os desenvolvedores, 
no início, atualizam o aplicativo frequentemen-
te, mas depois reduzem a frequência por mês. 

No fim, o número médio de atualizações em um 
aplicativo ativo é de três por mês. Então, se você 
for um dos 43% dos jogos duradouros, se prepare 
para atualizar seu aplicativo frequentemente a fim 
de acompanhar as expectativas dos seus usuários.

Conclusões para 2021 e além
Munidos dos dados certos, os jogos mobile 

podem — e provavelmente irão — continuar 
dominando em 2021 e além. Levando em consi-
deração a curta vida útil dos jogos, observamos 
que faz sentido que os publishers de jogos conti-
nuem desenvolvendo seus portfólios e fazendo 
promoção cruzada no seu conteúdo, estando 
assim sempre prontos para oferecer aos usuários 
jogos mobile mais recentes e interessantes. 

(Fonte: Por Guilherme Kapos,  
Diretor de Vendas LATAM na Adjust)

Por que promoção cruzada e atualizações frequentes são boas 
estratégias de crescimento para aplicativos de jogos
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D - Artes Cênicas
Estão abertas as inscrições para o Programa Iberescena 2021/2022 – 
Fundo de Ajuda para as Artes Cênicas Ibero-americanas. São três as 
linhas de ajuda: Criação em Residência; Coprodução de Espetáculos 
de Artes Cênicas; e Programação de Festivais e Espaços Cênicos. Na 
convocatória deste ano, é possível apresentar projetos em formato 
presencial, virtual ou misto (que contemple as duas modalidades). 
Os resultados serão publicados no site do Iberescena durante a se-
mana seguinte da reunião do Conselho Intergovernamental, que será 
realizada entre os meses de novembro e dezembro. Mais informações: 
(www.iberescena.org). 

E - Negócios Sociais
A Yunus Brasil terá pela primeira vez um fórum nacional no evento global 
Social Business Day, organizado pelo professor Muhammad Yunus, prêmio 
Nobel da Paz de 2006. Será online, aberto e gratuito, terá como tema 
a frase “No Going Back”, e vai traçar um panorama sobre o presente e 
o futuro dos negócios sociais, no Brasil e no mundo. Como convidados 
para os painéis, especialistas, empreendedores, lideranças, investidores, 
e outros atores deste cenário de negócios de impacto socio-ambiental. 
Veja o vídeo explicando sobre o evento em: (https://drive.google.com/
file/d/1Tl9H9MkDYg2sgcTYz8RwHjZEi4yRDKnu/view). Inscrições: 
(https://www.forumbrasilsbd.com/).

F - Green Gown
O Centro Universitário Internacional Uninter, com mais de 700 polos de 
educação a distância no Brasil e no exterior, é finalista no International 
Green Gown Awards (Túnica Verde), uma das mais importantes premia-
ções no mundo pela sustentabilidade do planeta. É a única instituição 
brasileira a concorrer em três categorias: Benefício à Sociedade (Be-
nefitting Society), Criando Impacto (Creating Impact) e Engajamento 
Estudantil (Student Engagement). O prêmio reconhece iniciativas de 
sustentabilidade realizadas por universidades e faculdades em todo o 
mundo. Tem como principais apoiadores o Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (UNEP) e a Associação Internacional de Univer-
sidades. Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia virtual das 
Nações Unidas no dia 7 de julho.

G - Aeronave Airbus A350-900 
Até o próximo dia 30, a Turkish Airlines irá operar com quatro voos 
semanais entre o Brasil e a Turquia. As frequências São Paulo (GRU)

A - Mercado de Beleza
O programa “Empreendedoras da Beleza”, uma iniciativa do Instituto 
Grupo Boticário, em parceria com a Aliança Empreendedora, está 
abrindo uma nova fase. Sucesso no ano passado, quando impactou 
positivamente a vida de mais de 11.300 mulheres e ajudou a aumentar 
a renda para mais de 55% delas, traz a trilha de conhecimento, nova-
mente com abrangência nacional, com orientações, cursos e dicas de 
como mulheres que já atuam ou que desejam atuar no ramo da beleza, 
podem se desenvolver e investir em seus negócios. Além dos conteúdos 
sobre técnicas de vendas, inteligência emocional, gestão financeira e 
empoderamento da mulher, as participantes terão acesso a um grupo 
para conectá-las com tendências do universo empreendedor e da beleza. 
Inscrições por meio do site (https://empreendedorasdabeleza.org.br/).

B - Híbrido ou Remoto
A GhFly Network, holding que conta com as empresas GhFly e Adyante, 
ambas especializadas em marketing digital e de performance, busca 
novos profissionais para integrar a equipe. A empresa está com 30 
oportunidades abertas em áreas, como Mídias Sociais, Criação, Arte, 
Marketing, Novos Negócios, Mídia, Design e RH. Profissionais de todo o 
país podem se candidatar e participar do processo seletivo. Residentes 
em Curitiba – onde está localizada a sede da empresa – e região pode-
rão trabalhar remotamente ou no modelo híbrido, no qual será possível 
intercalar trabalho presencial com home office, seguindo sempre as 
determinações e medidas de restrição do poder público. Aqueles que 
moram em outra cidade ou estado irão trabalhar de forma remota. Para 
mais informações, acesse: (https://ghflynetwork.gupy.io/).

C - Área de Finanças
O Financial Times (FT) publicou o ranking global de cursos na área de 
finanças do ano. A Skema Business School, com seu programa ‘Mestrado 
Financial Markets & Investments’, ministrado nos campi da Grand Paris 
Campus, Sophia Antipolis e Raleigh (EUA), ocupou o terceiro lugar no 
mundo e é a única faculdade com sede no Brasil entre as 55 escolas e 
universidades internacionais selecionadas pelo FT. Este ranking baseia-se 
na significativa progressão salarial dos graduados, na rápida integração 
profissional e na sua empregabilidade no exterior. A velocidade de inte-
gração profissional dos pós-graduados da Skema está entre as melhores 
do mundo: 97% dos graduados de 2020 encontraram seu primeiro 
emprego em três meses, 11 pontos acima da média mundial e 5 pontos 
acima da média francesa. Outras informações: (www.skema.edu.br).

-Istambul (IST) acontecem às segundas, quartas, sextas e sábados, 
com partida do aeroporto internacional de Guarulhos às 03h40 e 
chegada a Istambul às 22h25. Os voos de retorno Istambul-São Pau-
lo, por sua vez, são operados às terças, quintas, sextas e domingos, 
com decolagem às 10h20. A chegada a São Paulo está programada 
para 17h20. Desde abril passado, os voos da Turkish Airlines entre 
o Brasil e a Turquia são realizados pelo novo Airbus A350-900. O 
sistema de ventilação de última geração com filtros HEPA permite 
a total renovação do ar a cada 2 minutos, garantindo um ar limpo e 
seguro na cabine. 

H - Melhor Governança
A Bunge, uma das líderes globais em agronegócio, alimentos e ingredien-
tes está na primeira colocação na lista Setorial Agronegócio do Ranking 
Merco de Responsabilidade e Governança Corporativa 2020. Este é o 
terceiro ano consecutivo em que a companhia figura no topo do recorte 
setorial agronegócios no Brasil. No ranking das 100 empresas mais res-
ponsáveis e com melhor governança corporativa no Brasil, a Bunge ocupa 
a 59ª colocação, subindo 11 posições na comparação com o ranking de 
2019, quando figurou no 70º lugar. Para a Bunge, manter a posição de 
liderança no ranking setorial de agro e melhorar significativamente sua 
colocação entre as mais responsáveis é um reconhecimento de todos 
os esforços para adoção das melhores práticas em seus negócios e em 
apoio à sua cadeia de valor. 

I - Programa de Aceleração
Estão abertas as inscrições para o Ciclo 2021.2 do InovAtiva Brasil, 
maior programa de aceleração de startups da América Latina. Até 
360 startups e projetos de negócios inovadores de base tecnológica 
serão selecionados para participar de um ciclo de aceleração online 
e gratuito, realizado de agosto a dezembro deste ano. O programa 
objetiva capacitar empreendedores de todo o país e oferecer opor-
tunidades de conexão, visibilidade e mentoria para as startups ace-
leradas. Está dividido em duas etapas: Aceleração e Conexão. Para a 
primeira etapa, serão selecionados até 360 projetos, que participarão 
de atividades de mentoria de negócios, capacitação empreendedora 
e do evento InovAtiva Day. Inscrições e informações: (www.inova-
tivabrasil.com.br).

J - Novas Contratações
A Fiserv, líder global de soluções de tecnologia de serviços financeiros 
e de pagamentos, anuncia mais de 200 contratações, visando apoiar o 
crescimento do negócio na região. Atualmente são mais de 30 posições 
para contratação imediata, principalmente para as áreas técnicas e de-
senvolvimento de produtos, mas também finanças, recursos humanos e 
risco. Os negócios da Fiserv estão muito conectados na América Latina, 
visto que o Brasil hoje sedia um centro de desenvolvimento tecnológico 
que apoia projetos e clientes na Argentina, Colômbia, México, Uruguai, 
Panamá, entre outros países. Procuramos os melhores talentos para atuar 
conosco em uma indústria que foi bastante acelerada pela pandemia. 
Mais informações: (https://www.careers.fiserv.com/).

Damos boas-vindas à 
era do dinheiro 

de plástico

Nos meus mais de 20 
anos como bancário, 
vi o papel-moeda 
sofrer alterações desde 
a troca no padrão 
monetário até o 
lançamento de notas 
de diferentes valores. 

E a certeza que adquiri 
observando essas 
mudanças é que uma 

hora ou outra ele ficaria ob-
soleto. De fato, os dias das 
cédulas como conhecemos 
estão contados e seu espa-
ço está sendo tomado pelo 
que chamo de dinheiro de 
plástico, o cartão. E não sou 
eu que estou falando. São 
as pesquisas. De acordo o 
levantamento da Abecs, 
houve um aumento de 20% 
nas transações por meio de 
cartões de crédito apenas 
no primeiro trimestre de 
2021 em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado. 

Estão incluídas nestas 
estatísticas as modalida-
des de crédito, débito, por 
aproximação (chamado de 
Near Field Communication 
– NFC), pinpad e transfe-
rência eletrônica de fundos 
(TEF). Cito a Holanda e a 
Suécia como exemplos de 
países em que as notas e 
moedas já caminham para 
o desuso. E são três as 
principais vantagens que 
norteiam a substituição das 
cédulas. A primeira é a segu-
rança. Por exemplo, muitas 
pessoas ainda vão ao banco 
apenas para sacar dinheiro 
e depois se dirigem a uma 
casa lotérica para pagar as 
contas. 

Um grande perigo, já que 
de acordo com dados da 
OCDE, o número de assaltos 
no Brasil é pelo menos duas 
vezes maior do que a média 
mundial. O segundo motivo 
é a comodidade. Esqueça 
o desconforto da falta de 
troco e da carteira cheia 
de notas. Higienizar um 
cartão também é bem mais 
fácil. Por fim, controlar os 
gastos é o terceiro pilar que 
justifica a adoção completa 
do dinheiro de plástico, uma 

vez que é muito mais fácil 
ter controle do que está 
sendo pago ou comprado 
através da fatura detalhada 
ou do próprio aplicativo no 
celular.

Uma pesquisa da Ame-
ricas Market Intelligence 
mostrou que o número dos 
desbancarizados, ou seja, 
pessoas que não possuem 
conta bancária, caiu 73% 
durante a pandemia. Há 
muitas explicações para 
esse fenômeno, mas uma 
das principais está na faci-
lidade para se abrir contas 
graças aos bancos digitais e 
à transformação tecnológica 
das instituições bancárias – 
que sofrem com a extinção 
de agências, mas resistem 
nos aplicativos. 

Precisamos considerar, 
ainda, que mesmo com 
celulares, pelo menos 40 
milhões de brasileiros não 
têm acesso à internet, con-
forme dados do IBGE. 

E é aí que se abre um le-
que de oportunidades para 
soluções igualmente tecno-
lógicas, mas acessíveis, que 
descentralizem dos bancos 
e lotéricas a competência de 
receber pagamentos de con-
tas, que ofereçam serviços 
desde recarga de celulares 
até mesmo o parcelamento 
de boletos apenas usando 
um cartão.

Cerca de 54,5% das 18.658 
agências bancárias ativas no 
Brasil até o final de maio, 
estão localizadas em regiões 
denominadas “centro”. Sen-
do assim, locais mais afasta-
dos e periféricos são os mais 
penalizados, e é onde devem 
estar – e estão – estrate-
gicamente posicionados 
esses totens, promovendo 
a acessibilidade. As taxas 
aplicadas, que justificam sua 
existência e funcionamento 
são até 50% menores que 
as praticadas pelos grandes 
players financeiros. 

O futuro está à porta e 
precisamos facilitar a sua 
entrada.

(*) - É empresário do segmento de 
tecnologia e serviços financeiros, e 
está no comando da fintech PARÇA 

Serviços Financeiros 
(www.meuparca.com).

Antônio Brizoti Junior (*)

A produção indus-
trial,  que tinha 
caído em abril , 

cresceu. O índice ficou 
em 52,8 pontos e é o me-
lhor resultado para o mês 
desde 2017, o que indica 
um maio mais intenso 
do que os quatro anos 
anteriores. O índice varia 
de 0 a 100, com linha de 
corte em 50 pontos; os 
dados acima desse valor 
indicam crescimento e 
abaixo, queda na compa-
ração com o mês anterior. 

Além disso, o índice de 
evolução do número de 
empregados subiu para 
51,1 pontos, se afastando 
da linha de 50 pontos. Já 
são 11 meses seguidos 
sem que o índice registre 
queda do emprego na 
indústria. A Utilização 
da Capacidade Instalada 
(UCI) alcançou 70% em 
maio de 2021, após cres-
cimento de dois pontos 

Já são 11 meses seguidos sem que o índice registre queda do 
emprego na indústria.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou, duran-
te encontro com empresários da Fiesp, que o presidente 
Jair Bolsonaro deve anunciar, em breve, a prorrogação 
do auxílio emergencial por mais três meses. Ressaltou 
o trabalho do governo, em parceria com os empresá-
rios, para enfrentar a crise ocasionada pela pandemia, 
afirmando que neste momento em que a população 
está sendo vacinada, a recuperação econômica em V já 
aconteceu, com a criação de 1 milhão de empregos nos 
últimos quatro meses do ano passado, totalizando 140 
mil empregos formais em 2020.

Informou também, que o governo federal planeja anun-
ciar novos programas como o Bônus de Inclusão Produtiva, 
que prevê que jovens, entre 18 e 21 anos, que saem da 
universidade e não conseguem um emprego formal rece-
bam do governo entre R$ 250 e R$ 300 para trabalhar em 
empresas e se qualificar. A empresa paga o mesmo valor. 
A estimativa é a de que mais de 2 milhões de jovens sejam 
beneficiados. Guedes disse ainda que neste ano o governo 
pagará o valor total do programa.

O ministro destacou ainda o trabalho do Congresso 
Nacional, como a aprovação do marco do saneamento, da 
nova lei do gás, e a autonomia do Banco Central. Guedes 
afirmou que a Reforma Tributária está bem encaminhada 
e em um primeiro estágio entra na Câmara e em seguida 
no Senado, para tratar do chamado passaporte tributário, 

A prorrogação do auxílio emergencial 
deverá ser por mais três meses.
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Produção industrial cresce em 
maio, após queda em abril

A Sondagem Industrial, pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), aponta para resultados 
positivos em maio

cio da pandemia. Neste 
ano, mesmo em março, 
quando percebemos uma 
queda, os empresários 
nunca deixaram de ficar 
otimistas e, desde então, 
esse otimismo vem au-
mentando”, avalia.

O otimismo dos em-
presários industriais em 
relação aos próximos seis 
meses voltou a crescer. 
O índice de expectativa 
de demanda aumentou 
1,2 ponto em relação a 
maio e está 11,2 pontos 
superior ao registrado em 
junho de 2020. Esse é o 
maior nível do indicador 
em 2021. O otimismo 
em relação à exportação 
permaneceu praticamen-
te constante em relação 
ao mês anterior: alta de 
0,1 ponto. A intenção de 
investimento aumentou 
em relação a maio e segue 
acima da média histórica 
(AI/CNI). 

percentuais em relação a 
abril. A UCI se encontra 
15 pontos percentuais 
acima da registrada em 
maio de 2020, que foi o 
primeiro mês de recupe-
ração após a crise da pri-
meira onda da Covid-19. 
O percentual é o maior 
para o mês desde 2014, 
quando alcançou 71%.

O gerente de Análi-
se Econômica, Marcelo 

Azevedo, explica que é 
importante notar que os 
estoques seguem próxi-
mos ao desejado. Esse 
fato, aliado à atividade 
positiva, se reflete nas 
expectativas positivas 
para os próximos me-
ses. “É diferente do que 
ocorreu no ano passado, 
quando houve um pessi-
mismo generalizado, em 
março e abril com o iní-

Governo deve anunciar prorrogação 
do auxílio nesta semana

que é a regularização de situações anormais, permitindo 
o desconto para empresas que estiverem devendo os 
tributos.

“Nós realmente vamos aplicar descontos generosos para 
pequenas e médias empresas. Para os grupos maiores, 
vamos conversar sobre isso. Mas a ideia é tirar o Estado 
do cangote do povo. Nós vamos reduzir os impostos, 
vamos apostar na reativação da economia e em que se a 
arrecadação aumentar, e nós estimamos que vai, vamos 
imediatamente rebaixando os impostos”, garantiu Guedes. 
(ABr) 



Iluminação Pública 
vai atrair 

R$ 18 bilhões nos 
próximos 20 anos

O mercado de 
iluminação pública 
brasileiro, por 
concessões e PPPs,  
já tem contratado 
investimentos de 
R$ 18 bilhões em 51 
municípios, sendo 
nove capitais

Para além dos contra-
tos assinados existem 
mais de 400 projetos 

em andamento no país, sen-
do 229 através de consórcios 
municipais, especialmente 
em Minas Gerais e Bahia. Do 
montante previsto, R$ 310 
milhões são provenientes 
do último leilão que ocor-
reu em novembro de 2020 
para levar a modernização 
a mais de 100 mil pontos de 
iluminação, beneficiando 
uma população em torno 
de 1,5 milhão de pessoas 
em Belém, no Pará, e mais 
de 140 mil pessoas em Sa-
pucaia do Sul. 

A Caixa também viabili-
zou, em agosto do ano pas-
sado, o leilão de PPP para 
a modernização a 129,4 mil 
pontos de iluminação das 
cidades de Aracaju, Feira de 
Santana e Franco da Rocha, 
somando o investimento de 
R$ 300 milhões.

O restante dos aportes 
vem de projetos licitados 
em que o BNDES atuou no 
edital como Porto Alegre e 
Teresina, em 2019, e Vila 
Velha, Macapá e Petrolina 
em 2020. Juntos, somam 
290 mil pontos de luz e in-
vestimento aproximado de 
R$ 859 milhões.

Também entram nessa 
conta as PPP do Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Belo Hori-
zonte, a primeira capital do 
país a adotar esse modelo. 
Para o primeiro semestre 
de 2021 estão programados 
leilões com apoio técnico do 
BNDES em Curitiba para 
modernização de 163 mil 
pontos de iluminação e in-
vestimentos estimados em 
R$ 330 milhões e Caruaru, 
que prevê modernizar 31 
mil pontos de iluminação, 
com aportes de R$ 86 mi-
lhões. Esse projeto ainda 
se encontra sob análise da 
prefeitura.

Ainda no primeiro semes-
tre, está prevista a licitação 
para a Parceria Público Pri-
vada de iluminação pública 
em Campinas. O projeto 
está sendo estruturado pela 
Caixa, e prevê a moderni-
zação de 120 mil pontos 
de iluminação. O total es-
timado para investimento, 
operação e manutenção da 
rede é de aproximadamente 
R$ 256 milhões. 

Esses dados, assim como 

mais informações a respeito 
do atual e futuro mercado 
da iluminação pública, 
constam na segunda edição 
do Panorama Setorial da 
Iluminação Pública Privada, 
divulgada pela Associação 
Brasileira das Concessioná-
rias Privadas de Iluminação 
Pública.

O setor foi fortemente 
impulsionado com o apoio 
do BNDES e do Fundo de 
Apoio à Estruturação e ao 
Desenvolvimento de (FEP), 
administrado pela Caixa. 
Os bancos públicos deram 
maior robustez e seguran-
ça jurídica, econômica e 
tecnológica aos projetos de 
concessão, preenchendo 
uma importante lacuna que 
impedia o pleno desenvolvi-
mento dos projetos de con-
cessão, desde a elaboração 
dos editais até a assinatura 
de contratos. 

Os modelos agora inclu-
sive servem de referência a 
estruturadores e consulto-
rias contratadas diretamen-
te pelos municípios. Acredi-
tamos que todo este cenário 
tem ajudado os investidores 
a formalizarem as PPP’s do 
setor, principalmente devi-
do à adequada modelagem 
dos projetos, da solidez das 
fontes de financiamento e 
da possibilidade de resul-
tados no longo prazo. 

Além disso, a PPP tem se 
mostrado como importante 
alternativa para viabilizar 
investimentos no setor 
público neste momento de 
grave crise fiscal, concomi-
tante à pandemia. Para se 
ter uma ideia, a moderniza-
ção do parque de iluminação 
pública - que poderia levar 
anos para ser desenvolvi-
da – pode ser realizada em 
até dois anos pela iniciativa 
privada e trazer reduções 
de consumo de energia na 
ordem de 70% ao município.

Está claro que o setor 
privado é um parceiro 
competente para auxiliar 
os municípios no esforço de 
modernização dos parques 
de iluminação pública. Além 
de conhecimento técnico, 
de gestão dos serviços e 
acesso às mais novas tec-
nologias, as empresas têm 
acesso às fontes de finan-
ciamento para o setor. 

Ao escolher a parceria 
com iniciativa privada para 
resolver os problemas de 
iluminação pública, os mu-
nicípios liberam recursos 
orçamentários para inves-
tir em áreas prioritárias, 
tais como ensino, saúde e 
habitação.

(*) - É Diretor Presidente da 
Associação Brasileira das 

Concessionárias Privadas de 
Iluminação Pública (ABCIP).

Pedro Vicente Iacovino (*)
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BC aumenta 
projeção de 
crescimento da 
economia 

O Banco Central (BC) 
aumentou a projeção para 
o crescimento da economia 
este ano. A estimativa para a 
expansão do PIB passou de 
3,6% para 4,6%. A informa-
ção consta do Relatório de 
Inflação, publicação trimes-
tral do BC, divulgado ontem 
(24) e, segundo o órgão, 
apesar da intensidade da 
segunda onda da pandemia, 
os indicadores recentes da 
atividade econômica inter-
na continuam mostrando 
evolução mais positiva do 
que o esperado.

“A recuperação parcial 
da confiança dos agentes 
econômicos, as medidas de 
preservação do emprego 
e da renda, o prognóstico 
de avanço da campanha 
de vacinação, os elevados 
preços de commodities e 
os efeitos defasados do es-
tímulo monetário indicam 
perspectivas favoráveis 
para a economia”, diz o 
relatório. Modelos mate-
máticos do BC também 
indicam que houve uma 
redução da sensibilidade 
da atividade econômica à 
intensidade da pandemia, 
fato que pode estar ligado 
à surpresa positiva com 
os dados da atividade no 
período (ABr).

No mês de mentoria 
gratuita promovida 
pela Razonet Conta-

bilidade Digital, o head do 
BTG+ business, Gabriel Mo-
tomura, falou para pequenos 
empreendedores como ob-
ter linhas de crédito e como 
escolher a melhor solução 
financeira para quem quer 
sair da crise e para quem 
tem sua empresa saudável. 
O acesso ao capital é um dos 
entraves para o pequeno 
empreendedor. 

Como funciona a análise 
de crédito? - “Na verda-
de chamamos de 5 Cs do 
Crédito – caráter, condi-
ções, capacidade, capital 
e colateral (garantias). 
Hoje os bancos analisam a 
capacidade e resiliência da 
empresa e não só o fatura-
mento ou o lucro. Temos 
duas situações hoje: espiral 
negativa de custo e uso de 
linhas caras de crédito, 
como o cheque especial; e 
uma solução mais estrutu-
rada e mais barata para ter 
fluxo de caixa”, explicou 
Motomura.

Ele ressaltou que investir 
depende da capacidade da 
pequena empresa. Muitas 
empresas fecharam por 
causa da pandemia, mas 

O acesso ao capital é um dos entraves para 
o pequeno empreendedor.

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Pesquisadores ligados à Stanford Univer-

sity apresentaram à AAAI/ACM Conference 
on Artificial Intelligence, Ethics and Society, 
realizada em maio passado, um estudo acer-
ca da presença de câmeras de segurança em 
espaços públicos. 

A pesquisa usou imagens do Google Street 
View e outras plataformas semelhantes, que 
foram analisadas por inteligência artificial 
para identificar a presença de câmeras. Os 
pesquisadores extraíram uma amostra de 
100 mil imagens de dez cidades americanas 
e seis do resto do mundo (Paris, Londres, 
Cingapura, Seul, Tóquio e Bangkok), de 
forma a poderem medir a quantidade de 
câmeras por km ².  A maior densidade foi 
encontrada em Seul, com 0,85 câmeras por 
km ², seguida por Paris (0,75) e Nova York, 
com 0,5. 

Os milhões de câmeras instaladas em todo 
o mundo podem desempenhar um papel 
crucial na prevenção do crime, apontam 
os autores do estudo, mas, especialmente 
quando combinadas com tecnologias de 
reconhecimento facial, também podem 
diminuir significativamente a privacidade 
dos cidadãos. 

O estudo também identificou as áreas com 
maior densidade de câmeras dentro das 
cidades, e sem maiores surpresas, concluiu 
que eram as habitadas por minorias étnicas, 
áreas essas quase sempre consideradas 
menos seguras. 

Fica claro que a sociedade tem que identi-
ficar maneiras para que essa combinação de 
tecnologias seja utilizada de forma a trazer 
benefícios para todos. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Rodrigo Castro (*)

Líder mundial em vaza-
mento de dados de cartões 
de débito e crédito, o Brasil 
contabilizou 45,4% do total 
de 2,8 milhões de dados 
expostos em 65 países 
durante o ano de 2020, 
segundo dados de uma 
pesquisa realizada pela 
empresa de ciberseguran-
ça Axur. O crescimento no 
volume de compras em lo-
jas online contribuiu para a 
ampliação das informações 
que circulam na rede e, ao 
caírem em mãos erradas, 
lesa tanto os consumido-
res quanto às empresas 
varejistas. 

Após o início da pande-
mia e, consequentemente, 
a exponencial adesão ao 
digital, o vazamento de 
dados deu um salto, au-
mentando em 769% em 
relação a 2019. Cada vez 
mais cresce o número de 
pessoas que são vítimas de 
compras que não são reco-
nhecidas. Se a informação 
de uma compra com cartão 
de crédito chega via SMS, 
por exemplo, é comum que 
imediatamente se recuse a 
compensação acessando a 
operadora. 

O fato, que se tornou 
corriqueiro e tem deixado 
os brasileiros mais atentos, 
significa um prejuízo bilio-
nário para quem fica com a 
responsabilidade da conta, 
ou seja, os varejistas. Com 
as entregas cada vez mais 
rápidas, o faturamento se-
gue na mesma velocidade, 
o que reduz a capacidade 
do varejista interromper 
a emissão e o envio do 
produto quando ocorre o 
aviso pela operadora do 
cartão sobre a reversão 
do pagamento, ou charge-
back, como é o jargão do 
mercado. 

Resultado: compra en-
tregue e quem paga por 
isso é o varejista. Enquanto 
as lojas online reduzem a 
necessidade do consumi-

Quando a empresa não detém um processo antifraude capaz de 
reduzir seu prejuízo, o custo ao caixa pode chegar a milhões.

Como pequenas empresas 
conseguem linhas de crédito

 2) Analise o contexto 
econômico, mostre sua 
experiência e capaci-
dade para administrar 
em diversas situações 
conjunturais.

 3) Tenha capital de giro 
para manter o negócio 
ou expandir os negó-
cios para mostrar o 
que precisa acontecer 
para estar e condições 
de pagar o crédito. Um 
caminho é mostrar seu 
modelo de vendas e a 
recorrência, os impac-
tos dos custos fixos 
e seu diferencial no 
mercado.

 4) Apresente documenta-
ção do patrimônio acu-
mulado pela empresa 
e pelos sócios (IR e 
demonstração finan-
ceira) para avaliação 
do comprometimento 
com crescimento do 
negócio e o quanto o 
empreendedor inves-
tiu.

 5) Identifique quais bens 
pode dispor como ga-
rantia do pagamento 
do financiamento é 
uma ação proativa de 
bom pagador. - Fonte 
e outras informações: 
(www.razonet.com.br).

Como funciona a análise de crédito? - “Na verdade chamamos de 5 Cs do Crédito – caráter, condições, 
capacidade, capital e colateral (garantias)

até quem está em dificul-
dade tem como se salvar 
se a análise de experiência 
de mercado mostrar que 
o plano de recuperação é 
consistente. “A maioria das 
vezes não há linha de crédito 
para empresas pequenas 
que estão abrindo agora, 
mas se um negócio é novo 
com gestor de outras ini-
ciativas consolidadas, passa 
a ser interessante. Para o 
empreendedor, as taxas são 
um grande impeditivo, mas 
isso muda. 

O BTG+ business, por 
exemplo, liberou linhas de 
créditos em paralelo aos 

incentivados, como BNDES, 
tanto para master franque-
ados como cooperativas. 
Somos diferenciados porque 
estamos fazendo um banco 
para PMEs e ouvindo as 
demandas desse segmento”, 
explicou Motomura. O exe-
cutivo do BTG+Business, 
parceiro da Razonet, deu 
cinco dicas preciosas para 
uma pequena empresa con-
seguir linha de crédito:
 1) Construa um bom 

histórico financeiro, 
verifique se a empresa 
ou sócios possuem res-
trição de crédito (SPC, 
Serasa, Boa Vista).
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Câmeras de segurança e privacidade

Varejo digital reduz seus prejuízos 
com a biometria comportamental

freepik

dor passar por inúmeros 
processos antifraude para 
que não haja desistência 
da compra em função de 
tanto atrito no processo, 
pois todos querem oferecer 
agilidade de compra, assim 
como na entrega, por outro 
lado, há um custo enorme 
para realizar este atendi-
mento imediato. 

Quando a empresa não 
detém um processo anti-
fraude capaz de reduzir seu 
prejuízo, o custo ao caixa 
pode chegar a milhões de-
pendendo do porte da rede. 

Uma saída viável e que 
vem sendo alvo de muitas 
empresas é a adoção da 
biometria comportamental. 
Capaz de detectar uma 
fraude em tempo real, pelo 
lado do consumidor ela re-
duz a necessidade de tantas 
senhas e travas digitais, 
diminuindo a complexidade 
no processo. 

Já para as empresas, o 
sistema é capaz de reco-
nhecer uma ação maliciosa 
pela simples forma de digitar 
um cadastro por meio da 
análise comportamental 
sobre “como” o usuário 
performa as suas atividades 
num dispositivo. O sistema 
possibilita identificar a anor-
malidade no preenchimento 
simples como o nome ou o 
CPF, que sendo da própria 
pessoa, a escrita é mais ágil 
do que copiar um dado que 
não é conhecido. 

Esse é apenas um exem-
plo da capacidade de de-
tecção de uma atividade 
ilícita promovida pela bio-
metria comportamental, 
que é capaz de traçar uma 
identidade do usuário em 
segundo plano, sem qual-
quer fricção ou atividade 
complementar realizada 
por ele. Já as empresas de 
pequeno e médio portes, 
que ampliaram sua atuação 
no digital após o início da 
pandemia e que não têm 
condições de programar 
seus sistemas com uma so-
lução deste padrão, a saída 
é adotar um intermediador 
de pagamento que detenha 
um mecanismo antifraude, 
evitando lidar com grandes 
prejuízos. 

Adotando um sistema 
ou contratando um inter-
mediador, o varejo online 
precisa estar atento a essa 
segurança, pois com o 
aprimoramento da fraude, 
a complexidade de lidar 
com este problema cresce 
a cada dia. E, uma vez que 
a ponta tenha mecanismos 
de defesa, o negócio da 
fraude pode deixar de 
imperar como uma indús-
tria sofisticada, que tem 
trazido prejuízos para a 
sociedade como um todo. 

(*) - É diretor de Business Per-
formance & Innovation na ICTS 

Protiviti, empresa especializada em 
soluções para gestão de riscos, 

compliance, auditoria interna, 
investigação, proteção e privacidade 

de dados. 
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Caywoaá Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 08.491.172/0001-17 - NIRE 35.221.113.303

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 21/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 6.564.000,00 para R$ 4.564.000,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a 
publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. 

Galia Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 19.449.640/0001-01 - NIRE 35.228.091.429

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 21/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto 
social, atualmente de R$ 10.577.500,00 para R$ 577.500,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar 
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. 

Ibiuna Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 15.007.245/0001-18 - NIRE 35.226.249.408

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 21/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto 
social, atualmente de R$ 5.298.700,00 para R$ 298.700,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar 
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. 

Juriti Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 73.010.613/0001-83 - NIRE 35.211.923.892

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 21/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto 
social, atualmente de R$ 3.548.900,24 para R$ 2.548.900,24, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar 
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 043/2021; Objeto: Execução de 
recapeamento asfáltico, conforme Convênio 957/2019 com a Secretaria de Desenvolvimento 
Regional/Subsecretaria de Convênios com Municípios - Entrega das Propostas: a partir de 
25/06/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura 
das Propostas: 13/07/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - 
Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.
sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins - 
Diretor de Licitações e Compras

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Pedro Zimmer (*)

Meu nome é Pedro e eu produzo podcasts 
para influenciadores, marcas, empresas e 
empreendedores

Ao longo dos últimos anos, vi o mercado brasileiro 
aquecer e o podcast virou o novo “queridinho “ de 
empresas, influenciadores e marcas que querem 

um contato direto com seus clientes, fãs e seguidores. 
A promessa do podcast é incrível, segundo a última pes-
quisa da abPod mais de 60% dos ouvintes de podcasts já 
compraram algum produto anunciado em podcast. Além 
disso, a possibilidade de estar em contato por horas di-
árias com quem você quer convencer a comprar algo é 
absolutamente tudo que um marketeiro poderia pedir. 
Porém, depois de 5 ou 6 episódios produzidos ou patro-
cinados o resultado não veio. O investimento precisa ser 
justificado e as contas não fecham. Porque isso aconte-
ce?   O equívoco mais comum que observo é a suposição 
de marcas que seus clientes estão interessados em ouvir 
sobre a empresa, seus funcionários ou seus produtos. Eu 
entendo, a sua empresa é incrível, você tem fortes emo-
ções por ela, é uma história de superação e tudo o que 
vocês fazem parece ser extremamente interessante. Mas 
pro seu cliente, provavelmente não é. Se você trabalha na 
Disney, provavelmente vão existir algumas pessoas que 

vão querer sim ouvir como é o dia a dia de um animador. 
Mas se a sua empresa não é a Disney, é muito improvável 
que o seu trabalho seja interessante o suficiente para captar 
ouvintes (e futuros clientes).

Outro equívoco comum é esperar resultados que possam 
ser 100% calculados e metrificados como um ad do Google. 
Um podcast não é um ad, a conversão não é medida por 
meio de cliques no link da descrição. O podcast faz parte 
da estratégia de conteúdo, que é marketing de branding, 
não do marketing direto de performance. É como se fosse 
um outdoor, ou um comercial na TV. Os números mais 
importantes de um podcast são aqueles que você percebe 
em suas vendas após seis meses de ações consistentes.

Mas então, o que é que se faz? Em primeiro lugar, iden-
tifique se faz sentido a sua marca criar conteúdo para cha-
mar de seu. Existe um motivo para não existir o podcast 
da Apple. E se um conteúdo específico da marca não é a 
melhor solução, existem inúmeros programas que já estão 
com a base de ouvintes fidelizada prontos para receberem 
o seu nome no espaço de patrocinador. A vantagem é que o 
podcast é extremamente nichado, então você pode entrar 
em contato com públicos extremamente específicos e rele-
vantes para a sua marca. Porém, assim como esses podcasts 
demoraram para criar confiança nos ouvintes, a sua marca 
também vai demorar, por isso a consistência ao longo do 

tempo é super importante para garantir a conversão. Não 
importa o quão grandes sejam os números do podcast, a 
conversão só vem com o tempo. E o principal é manter 
em mente que a função de um podcast não é vender, é 
entreter. As pessoas escutam podcast para aprender algo, 
para se distrair no metrô, para lavar a louça de um jeito 
menos chato. Por isso, até mesmo as inserções da sua 
marca em programas devem ser planejadas e executadas 
de maneira criativa, que faça sentido com o programa 
e seu branding, e que principalmente: deixe o ouvinte 
interessado e feliz de estar ouvindo aquilo. 

 O podcast não é uma ferramenta para você vender para 
alguém. O podcast funciona para conquistar fãs, fidelizar 
clientes, criar confiança. Tudo isso é extremamente eficien-
te se planejado de maneira estratégica e criativa. Ninguém 
quer ouvir descrição de produtos em áudio. O podcast é 
uma oportunidade para criar experiências sonoras que 
vão te aproximar do seu cliente. Essas experiências não 
vão fechar o cliente por você, mas vão contribuir muito 
na hora da decisão final.

(*) - é um produtor de áudio que ajuda artistas, marcas, empresas e 
profissionais a compartilhar as suas histórias meio do som, graduado 

em Music Production pela Full Sail University, já atuou no mercado brasileiro 
e internacional, trazendo novas possibilidades para seus clientes engajarem 

emocionalmente com o público, trazendo mais resultado, 
fidelidade e lucratividade. 

Por que podcasts 
não trazem resultado?

Vivaldo José Breternitz (*)
 

A palavra ransom, 
em inglês, significa 
resgate; caso ele 

não seja pago, os dados 
são apagados ou então 
tornados públicos, cau-
sando danos aos seus pro-
prietários. A prática desse 
crime vem crescendo 
muito, trazendo grandes 
preocupações a empresas 
de todos os portes, forças 
de segurança e até mesmo 
a particulares. 

Os criminosos procuram 
estipular valores de resga-
te que a vítima possa pagar 
sem grandes dificuldade, 
de forma que os dados 
possam rapidamente vol-
tar a serem utilizados.

Mas ceder à chantagem 
pode não ser uma boa 
ideia: de acordo com o re-
latório Global Ransomwa-
re Study, publicado pela 
Cybereason, empresa de 
segurança na área, 80% 
dos que pagam são atin-
gidos por um segundo 

A prática desse crime vem crescendo, trazendo preocupações a 
empresas de todos os portes.

A Associação Brasileira de En-
genharia Industrial (ABEMI) e a 
Câmara de Comércio Árabe Brasi-
leira (CCAB) acabam de assinar um 
memorando de entendimento com 
objetivo de alinhar bases negociais 
e linhas de ação entre as duas enti-
dades. Para tanto, realizou-se uma 
reunião virtual, onde cada uma das 
partes apresentou a importância 
desta parceria.

O embaixador Osmar Chohfi, presi-
dente da CCAB, falou sobre o mundo 
árabe que apresenta inúmeras possibi-
lidades para a engenharia brasileira, já 
que há muitos projetos em desenvol-
vimento, a exemplo da ampliação do 
Canal de Suez. Os Emirados Árabes 

Unidos, a Arábia Saudita, a Argélia 
e o Iraque também têm importantes 
projetos e enormes oportunidades, 
como a criação de cidades industriais. 
O Brasil já foi grande exportador de 
serviços para essas regiões, sobretudo 
de obras públicas. 

Atualmente o comércio entre o Bra-
sil e o mundo árabe atinge em torno de 

US$ 16,8 bilhões anuais e o desafio é 
aumentar e diversificar este intercâm-
bio e trazer mais investimentos árabes 
para o Brasil. Outro desafio, segundo 
o embaixador, “é o de continuar esse 
nosso esforço de modernização. Cria-
mos a plataforma digital Ellos, que será 
um espaço de interlocução entre as 
startups brasileiras e as árabes. Nosso 

planejamento estratégico nos dá um 
roteiro seguro para o fortalecimento 
de nossa atuação, com objetivos pre-
cisos e realizáveis”.

“A associação tem contribuído para a 
retomada do crescimento econômico, 
por meio do compromisso e desen-
volvimento de novas tecnologias para 
gerar uma maior competividade das 
empresas brasileiras, além de ações 
de apoio junto ao governo e órgãos 
públicos. Esse protagonismo dá a 
certeza que a parceria com a CCAB 
será extremamente promissora e tra-
rá importantes resultados”, afirmou 
Gabriel Aidar Abouchar, presidente 
da ABEMI (Fonte: conteudoeditora.
com).

Ransomware: pagar resgate 
pode não ser uma boa ideia

Ransomware é um tipo de software usado por hackers que impede o acesso aos dados de uma empresa 
ou pessoa; aqueles que o utilizam cobram um resgate, usualmente em bitcoins, para que o acesso possa 
ser restabelecido
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quência para combater 
esses ataques, estão o trei-
namento de pessoal (48%), 
atualização de softwares de 
segurança (48%), melhoria 
nos processos de backup 
(43%) e varredura de 
e-mails (41%). 

O FBI, que recentemen-
te conseguiu recuperar 
parte dos valores pagos 
por uma empresa, recen-
temente relatou que, nes-
te ano, houve um aumento 
de 225% nos prejuízos 
devidos ao ransomware 
e que ocorre um ataque a 
cada 11 segundos; estima-
se que em 2021 as perdas 
chegarão a US$ 20 bilhões 
em todo o mundo. 

É importante que todos 
se conscientizem da ne-
cessidade de adotar fortes 
medidas para a segurança 
de seus dados - afinal, 
dizem que eles são o pe-
tróleo do século XXI. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

ataque, em metade dos 
casos praticados pelos 
mesmos atacantes. Para 
elaboração do estudo, 
foram ouvidos cerca de 
1.300 especialistas em 
segurança cibernética 
que atuam nos Estados 
Unidos, Europa, Emi-
rados Árabes Unidos e 
Cingapura. 

De acordo com o levan-
tamento, 66% dos que 
foram vítimas tiveram 
prejuízos econômicos que 

foram além dos valores 
dispendidos para o paga-
mento do resgate, 53% 
relataram danos à imagem 
da empresa, 29% precisa-
ram reduzir seu quadro de 
funcionários, inclusive nos 
níveis mais altos e, o que 
causa mais preocupações, 
em 26% dos casos a em-
presa acabou encerrando 
suas atividades. 

O relatório aponta que 
as medidas que vêm sendo 
tomadas com mais fre-

Parceria para o crescimento da engenharia brasileira

O Relatório de Economia 
Bancária divulgado pelo BC 
mostrou que a tendência de 
descentralização do merca-
do de crédito no Brasil para 
Pessoa Jurídica, ainda que 
lenta, está ocorrendo. A con-
centração continua entre os 
quatro maiores bancos: Banco 
do Brasil, Bradesco, Caixa e 
Itaú, com quase 50% do mer-
cado. A análise do relatório 
é da Capital Empreendedor 
- plataforma de crédito que 
conecta o empreendedor a 
mais de trezentas instituições 
financeiras. 

“Nossa atuação está dire-
tamente ligada a ampliar a 
descentralização do mercado, 
levando oportunidades aos 
MPMEs a encontrar produ-
tos de crédito com o perfil 
e taxas mais adequadas à 
manutenção da saúde do 
seu negócio. Por isso nosso 
interesse em acompanhar o 
mercado e, principalmente, 
em democratizar o acesso 
ao crédito”, explica Juliano 
Graff, presidente da Capital 
Empreendedor. É possível 
verificar que o crédito direto 
às pessoas jurídicas teve um 
forte aumento do saldo da 
carteira disponível para esse 
segmento, com um total de 

R$ 1,75 trilhão em 2020, regis-
trando um aumento de 22,6% 
em relação ao ano anterior. 

As Micro, Pequenas e 
Médias aumentaram sua 
participação. O percentual 
do total da carteira de crédi-
to saiu de 38% do total para 
41,1%. As grandes empresas 
ficaram com 58,9% do to-
tal do saldo da carteira de 
crédito. As atividades que 
tiveram os maiores aumen-
tos de saldo de operações de 
crédito para pessoa jurídica 
foram: comércio e reparação 
de veículos automotores 
e motocicletas (+30,9%), 
Outros Serviços (+29,9%), 
Transporte, Armazenagem 
e Correio (+22,6%). 

O maior saldo de opera-
ções de crédito para pessoa 
jurídica foi para Indústrias de 
Transformação no valor de R$ 
428 bilhões, um aumento de 
21,6% com relação a 2019. 
Para 2021, há expectativa 
de crescimento no saldo de 
crédito em todos os segmen-
tos. Para o crédito para as 
pessoas jurídicas, espera-se 
um crescimento de 5% para as 
grandes empresas e 8% para 
as MPMEs. - Fonte e outras 
informações: (www.capita-
lempreendedor.com.br).

Descentralização do mercado 
de crédito continua lenta
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 25 de junho de 20216

Prova disso é uma pesquisa realizada pela Palas, 
consultoria pioneira na ISO de inovação, a 56.002, 
que coletou informações sobre inovação em 60 

empresas, sendo quase a metade de grande porte. O 
estudo revelou que 55% das entrevistadas já dispõem 
de um departamento de inovação, contra 15% que têm 
apenas um comitê de inovação e 30% que não têm nada. 
A pesquisa mostrou ainda que 43% afirmam não ter ob-
jetivos claros para suas iniciativas de inovação.

Quando questionadas sobre suas infraestruturas para 
inovar, a grande maioria informou não estar adequada: 
35% não possuem processos para inovar, enquanto 41% 
dizem ter processos desintegrados. Dentre as empresas 
que já estão mais avançadas nesse quesito, 43% disseram 
ter um laboratório de inovação, 33% têm parcerias com 
startups e 25% têm convênios com universidades, a fim 
de desenvolver a inovação aberta. 

“A falta de uma governança para a inovação tem feito com 
que a maioria das empresas até saibam onde querem chegar, 
mas não façam a menor ideia do que fazer para alcançar seus 
objetivos. É como se escolhêssemos um destino, mas não 
traçássemos a rota que nos levará até ele”, alerta Alexandre 
Pierro, sócio-fundador da Palas. O fato fica ainda mais evi-
dente quando vemos que apenas 13% das empresas dispõem 
de um programa de formação em inovação, que teria como 
propósito a criação de uma cultura para o tema. 

Cerca de 15% dizem nunca ter feito absolutamente nada 
para disseminar conhecimento sobre inovação e, 50% 
dizem já ter feito algo esporádico, sem uma estrutura e 
proposta bem definida. Para piorar, em muitas empresas 
esse despreparo é visto desde os cargos mais altos. Mais 
de 46% afirmam que nem os próprios líderes passaram 
por treinamentos de inovação.

Se a empresa não investe em conhecimento, todo o 
processo de inovação fica prejudicado. E, a consequência 
aparece claramente na falta de geração de novas ideias para 
inovar. Tanto é que mais de 38% das empresas afirmam não 
ter um funil de inovação; contra apenas 26% que afirmam 
ter – mas de forma parcial, sem etapas bem definidas.

Muito mais do que a falta de uma estratégia de inovação 
e o investimento em um setor exclusivamente dedicado 

Imagem de Michal Jarmoluk por Pixabay

“É como se essas empresas estivessem dirigindo com o 
olho apenas no retrovisor. Não se constrói o futuro com 
base no passado. É preciso antecipar comportamentos e 
se preparar para os clientes do futuro”, enfatiza Marília 
Cardoso, também sócia-fundadora da Palas. 

Infelizmente, menos de 2% afirma recorrer a estratégias 
mais estruturadas, como o cool hunting, por exemplo. 
Muitas persistem em buscar conhecimentos somente 
junto às startups (17%), buscando soluções de fora 
para dentro e não de dentro para fora. Esse apego ao 
passado fica ainda mais evidente quando analisamos as 
metodologias utilizadas para gerar inovação. 

Muitas das empresas citaram mais de uma metodologia, 
sendo que mais de 80% das empresas afirmam usar o 
Brainstorming, uma abordagem bastante antiga e com-
provadamente superficial. Na sequência, aparecem me-
todologias mais modernas, como Design Thinking (60%) 
e Agile (58%). Contudo, ferramentas mais inovadoras, 
como Six Hats (2%) e Lego Serius Play (3%) ainda são 
pouco utilizadas.

Além disso, muitas das ideias geradas não possuem 
um fluxo claro e, muito menos, são testadas, aprovadas 
ou descartadas de acordo com métricas bem estabele-
cidas. Para aqueles que, de fato, desempenham um bom 
trabalho, a recompensa e reconhecimento também são 
escassos. Apenas 23% afirmam ter um programa de re-
compensas para premiar os autores das melhores ideias.

Os riscos parecem passar despercebidos pela maioria 
das empresas. Mais de 16% das entrevistadas afirmam 
nunca ter mensurado e muito menos mitigado riscos de 
inovação. Em mais de 56% das empresas, o tema já foi 
avaliado esporadicamente, sem uma política efetiva. A 
proteção da propriedade intelectual é outro tema que 
parece delargado. Mais de 58% dizem não ter processos 
para registro de patentes e outras formas de proteção. 

A consequência da falta de processos aparece ainda 
no estabelecimento de indicadores para mensurar os im-
pactos da inovação. Mais de 38% das empresas afirmam 
não ter nenhum indicador estabelecido, enquanto 16% 
têm apenas um. “O ideal seria que as empresas tivessem, 
no mínimo, cinco indicadores. Afinal, com dizia William 
Deming, estatístico norte-americano, o que não pode ser 
medido não pode ser gerenciado”, pontua Pierro.

Com tantos problemas, falta de investimentos e desco-
nhecimento, o que essas empresas esperam conquistar 
com a inovação? Muitas citaram mais de um objetivo e 
as respostas foram categóricas: 80% esperam resultados 
financeiros; 70% buscam melhorias na relação com os 
clientes; 68% otimização dos processos e 62% melhoria 
no valor de marca. 

“O estudo deixa evidente que boa parte das empresas 
já compreendeu a importância do tema, mas a maioria 
ainda está completamente perdida sobre como estruturar 
processos para inovar. É por esse motivo que um modelo 
testado e aprovado internacionalmente, como o estrutura-
do pelo ISO, vem sendo apontado como a melhor estratégia 
para criar governança para a inovação”, destaca Marília.

A pesquisa colheu informações de 60 empresas dos 
setores de construção civil, bancos, energia, saúde, 
transporte, logística e telecomunicação. Mais de 61% são 
empresas da área de serviços e 33% da indústria. Mais 
de 60% dos respondentes ocupam cargos estratégicos, 
como gerentes, diretores e CEOs. - Fonte e outras in-
formações: (www.gestaopalas.com.br).
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a isso, a falta de recursos financeiros é outro problema 
recorrente que, infelizmente, causa grandes impactos 
nesse avanço. Mais de 35% das empresas entrevistadas 
afirmam não ter budget para inovar. Outros 43% dizem 
que tem, mas não há uma definição clara sobre a quantia 
disponível.

Para tentar driblar esses obstáculos e, de alguma 
forma, dar os primeiros passos para inovar, a grande 
maioria das empresas usa pesquisas de mercado (25%) 
e experiências passadas (17%) como forma de antever 
tendências. Contudo, essa não é uma boa estratégia, 
altamente passível de falhas. 
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Já faz algum tempo que a inovação se tornou uma verdadeira obsessão para as empresas. Entendendo que esse é o único 
caminho para a sobrevivência em um contexto de complexas e profundas transformações, a maioria parece já ter  

atentado a essa necessidade. Apesar disso, grande parte delas mal consegue engatinhar no tema.

Pesquisa indica que eMPresas deMandaM 
inovação, Mas estão desPreParadas

necessidade



A tecnologia na indústria 
e os desafios da produção 

durante a pandemia

O impacto gerado 
pela pandemia do 
Coronavírus afetou 
de diversas formas as 
empresas, não só no 
contexto brasileiro, 
mas global

Entre os principais 
efeitos causados pela 
COVID-19 e a aplica-

ção das medidas restritivas, 
foi a adoção em massa de 
ferramentas tecnológicas 
como forma de auxiliar as 
companhias com relação às 
necessidades do mercado. 
No setor industrial, este 
processo não aconteceu de 
maneira diferente. A trans-
formação digital tornou-se 
peça fundamental para 
atravessar este momento e 
grande parte desta rotina 
deverá se perpetuar com 
o futuro da tecnologia na 
indústria.

De certo modo, pratica-
mente todas as tomadas 
de decisão passaram a ter 
como componente a pan-
demia, seja na segurança 
dos funcionários, na nova 
capacidade produtiva, bem 
como no futuro do mercado. 
Essa necessidade constante 
de “reprogramar” o negócio, 
imposta por este novo cená-
rio, sugere uma tomada de 
decisão mais rápida, basea-
da em números e com maior 
componente analítico. 

Para que isso seja possível, 
a tecnologia se torna essen-
cial para o desenvolvimento 
de soluções inovadoras e 
para melhorar a comunica-
ção entre as equipes. Neste 
momento, o home office, por 
exemplo, é peça chave para 
garantir que parte do setor 
continue operando de modo 
quase contínuo, sem ruptu-
ras em relação à forma como 
era feito anteriormente. 

É claro que vemos a trans-
formação digital com bons 
olhos, mas, até chegarmos 
nesse patamar, os desafios 
trazidos pela pandemia fo-
ram inúmeros e as indústrias 
precisaram lidar com cada 
um deles, apoiadas pela 
tecnologia. 

Neste contexto, é preci-
so atentar-se em especial 
a algumas questões, são 
elas: cuidar das pessoas e 
manter a moral da equipe 
elevada - mesmo sabendo 
que o ambiente econômico 
não era o ideal -, readequar 
a capacidade de produção, 
adequar as atividades aos 
novos protocolos, obter mais 
flexibilidade em relação ao 
que produzir e adaptar a 
rotina de trabalho ao home 
office. 

Além disso, é necessário 
manter o nível adequado de 
matéria-prima e materiais 
intermediários, ajustar as 
equipes para o novo cená-
rio de produção, manter o 
olhar no cenário futuro para 
compreender o momento 
certo da retomada e buscar 
aumentar o alinhamento 
entre a cadeia produtiva, 
comercial, planejamento e 

produção. 
Neste contexto, as empre-

sas que já contavam com um 
processo de transformação 
digital em um nível de ma-
turidade mais avançado e 
com pessoas preparadas 
para decisões analíticas, 
certamente, saíram na fren-
te, tanto para continuar a 
operar remotamente, como 
para tomada de decisões 
mais rápidas e manter to-
dos os times alinhados na 
comunicação. À medida que 
o negócio precisa se tornar 
mais competitivo, tudo isso 
necessita da tecnologia para 
apoiar as decisões e garantir 
o suporte necessário para as 
operações envolvidas.

A indústria tem um ciclo 
longo de investimentos e, 
por conta disso, as trans-
formações ainda estão por 
vir no que se refere aos pro-
cessos fabris. Esse avanço 
deve se estender ao longo 
dos anos em um ritmo 
ainda maior do que se não 
houvesse a pandemia, moti-
vado, principalmente, pela 
inclusão da tecnologia na 
indústria. Neste sentido, a 
digitalização aparece como 
a principal tendência para 
o setor. 

Entretanto, o que diferen-
cia cada companhia no que 
se refere ao desenvolvimen-
to é a intensidade e a manei-
ra como cada uma delas in-
corpora estes avanços. Com 
o surgimento da pandemia, 
as pessoas buscaram apoio 
nas ferramentas digitais, não 
só pelo papel que desempe-
nham no trabalho, mas pela 
experiência que tiveram 
durante esse período. Isto 
tem sido refletido dentro das 
empresas e deve continuar 
ao longo dos próximos anos. 

Estar atento às mudanças 
dos clientes e do mercado e 
se planejar para este novo 
cenário é a melhor forma 
de adaptar seus produtos e 
serviços, bem como aplicar 
a alternativa que melhor se 
encaixa no contexto da em-
presa. Algumas, por exem-
plo, incorporarão apenas o 
home office, outras partirão 
para o comércio eletrônico, 
enquanto as demais terão 
que pivotar e encontrar 
outro nicho de mercado.

Todos estes ingredientes 
apontam para um avanço 
ainda mais veloz em direção 
ao conceito de “Industria 
4.0”, não só por ter percebi-
do a importância da tecnolo-
gia para o desenvolvimento 
dos negócios, mas porque 
as pessoas se tornaram mais 
digitais e optaram por este 
caminho. Ao contrário do 
que se pensa, a transforma-
ção digital não é somente a 
soma dos softwares utiliza-
dos por uma corporação, 
mas, sim, a mentalidade com 
que o negócio é conduzido. 

Portanto, quanto mais 
preparada a empresa estiver 
para essa transformação, 
maiores serão suas chances 
no futuro.

 
(*) - É CIO da Termomecanica, 

empresa líder na transformação de 
cobre e suas ligas.

Walter Sanches (*)
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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.
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Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: MARCOS ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Recife - PE, no dia (06/06/1968), estado civil solteiro, profissão motorista, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Cicero Moreira da Silva 
e de Olivete Maria da Conceição. A pretendente: ROSENILDA PEREIRA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Colônia Leopoldina - AL, no dia (06/01/1973), 
estado civil viúva, profissão babá, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Maria Helena Pereira da Silva.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Está completando 21 anos o Selo de 
Pureza que a Associação Brasileira de 
Criadores de Búfalo (ABCB) outorga a 
laticínios que utilizam exclusivamente 
leite de búfala na produção de seus 
derivados. A certificação oferece ao 
consumidor a garantia de adquirir 
no varejo, por exemplo, o verdadeiro 
queijo mozzarella, da mesma forma 
como é fabricado no seu berço, a Itália, 
há mais de 500 anos – com puro leite 
de búfala.

Em constante evolução na sua traje-
tória iniciada em 2000 e que já entrou 
na terceira década, o programa “Selo 
de Pureza 100% Búfalo” da ABCB sub-
mete as amostras de leite dos laticínios 
credenciados à análise de uma institui-
ção de alta credibilidade, fundada em 
1905: o Instituto de Zootecnia (IZ), da 
Secretaria de Agricultura  do Estado 
de São Paulo. Laticínios de diferentes 
Estados e regiões do país detêm a 
certificação da ABCB e comercializam 
seus produtos em todo o país. 

“Com o Selo de Pureza, damos ao 
consumidor a certeza de estar consu-
mindo leite 100% de búfala, que tem, 
conforme comprovação científica, 

No entanto, a pesqui-
sa também revelou 
que a confiança dos 

pequenos empresários para 
investimentos ainda segue 
em um patamar negativo. 
Em junho de 2020, por exem-
plo, o índice de confiança 
dos pequenos empresários 
marcou 58 pontos, enquanto 
entre os grandes, o índice 
alcançou 80,6 pontos.

Pequenas e médias empre-
sas têm investido na conta-
bilidade consultiva como 
forma de encarar cenários di-
versos. Para Ricardo Santos, 
CEO da ConsulFis Contabili-
dade Consultiva, contar com 
este tipo de serviço pode 
ser o melhor meio para que 
as organizações alcancem 
margens de crescimento e 
lucro em meio às adversi-
dades. “Decisões do dia a 
dia poderão ser tomadas 
através de dados extraídos 
das informações contábeis, 
visto que a contabilidade 
é a tradução dos fatos que 
ocorrem na empresa”.

A contabilidade consultiva 
é a atuação do contador 
como um consultor frente 
às necessidades do cliente/
empresário, por isso ativida-
des como gerar guia de im-
postos ou enviar obrigações 
acessórias não são as mais 
importantes nessa nova for-
ma de atuação profissional. 

Pequenas e médias empresas têm investido na contabilidade 
consultiva como forma de encarar cenários diversos.

Empresa em crise: como a 
Contabilidade Consultiva pode ajudar
De acordo com os dados do IBRE, as pequenas empresas são responsáveis por 54% dos empregos com 
carteira assinada e respondem por 27% do PIB nacional
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demandava preocupação 
com uma gestão financeira 
organizada e, por este moti-
vo, sempre era surpreendido 
por cobranças que o empre-
sário nem lembrava mais.

“Depois de identificado 
quais os problemas que a 
empresa apresentava, todos 
os pagamentos foram ma-
peados, bem como os rece-
bimentos. Com esses dados 
em um sistema financeiro, 
foi possível perceber que 
a empresa estava pagando 
um valor exorbitante de 
tarifas bancárias, além de 
pagamento em duplicidade 
e valores de impostos não 
recolhidos. O grande ganho 
para o empresário, neste 
caso, foi a redução de custos 
desnecessários e pagamento 
de multas e juros”, revelou.

Ter o auxílio da contabili-
dade consultiva possibilita 
benefícios às empresas, 
como: melhora o plane-
jamento de curto e longo 
prazo; assertividade na pre-
cificação; mensuração e 
racionalização dos custos 
de produção e tributário; 
melhora da competitivida-
de da empresa, pois com 
a utilização da informação 
podese destacar frente à 
concorrência. - Fonte e 
outras informações, acesse: 
(www.consulfis.com.br).

Essa nova atuação do profis-
sional da contabilidade não 
pode ser confundida com 
aquela que já é conhecida 
no mercado. A contabilidade 
é lembrada de uma maneira 
equivocada, pois o contador 
foi enxergado como um in-
termediário do governo, mal 
necessário e burocrático. 

Os serviços contábeis es-
tão passando por uma revo-
lução, principalmente pela 
aderência à tecnologia na 
realização das tarefas. Outro 
detalhe importante é que o 
foco da contabilidade con-
sultiva está em garantir uma 
lucratividade e perpetuida-
de da empresa. As micro e 
pequenas empresas são as 
mais indicadas para contar 
com este tipo de serviço, vis-

to que essas ainda estão em 
amadurecimento de gestão. 
“Os gestores podem tomar 
melhores decisões a partir 
de análise de dados, como 
por exemplo: qual o grau de 
endividamento da empresa 
e quanto precisa faturar por 
mês para crescer o que foi 
planejado”. 

O CEO fala que ao contar 
com esse tipo de serviço é 
possível orientar os gesto-
res, por exemplo, para uma 
aquisição de um sistema de 
gestão financeira, que tem 
como objetivo otimizar todo 
o processo financeiro da 
empresa. Para exemplificar 
como as melhorias podem 
ocorrer na empresa, Ricardo 
ainda relata uma situação, 
em que identificou que o ge-

Certificação garante pureza de leite 
de búfala e derivados

leite bovino ao de búfala, a análise 
no laboratório detecta mesmo que o 
percentual seja baixíssimo, de 0,5% 
a 1%. O presidente da ABCB ressalta 
a importância do Selo de Pureza para 
a cadeia produtiva, relacionando-o ao 
crescimento anual da captação do leite 
de búfala, que passou de cerca de um 
milhão de litros para 10 milhões de li-
tros entre 2001 e 2020; a mesma ordem 
de grandeza vale para o processamento 
do leite, de acordo com Caio Rossato.

Possuem o Selo de Pureza as seguin-
tes empresas: Laticínio Búfalo Dourado 
(Dourado), Família Rossato (Pilar do 
Sul), Laticínio Montezuma (São João 
da Boa Vista), Laticínio Oro Bianco 
(Guaratinguetá), Laticínio Vero Late 
(Registro), Laticínio Jaborandi (Alam-
bari), Laticínio Bom Destino (Morro 
do Ferro/MG), Laticínio Laguna (Pa-
racuru/CE), Laticínio Natal (Salvador/
BA), Tapuio Agropecuária (Taipu/RN) 
e Laticínio Karanã (Belém/PA). Para 
se credenciar o laticínio interessado 
precisa ser fiscalizado por um serviço 
de inspeção, seja municipal, estadual 
ou federal. Mais informações: (www.
bufalo.com.br).

reprodução

poder nutritivo superior”, diz o presi-
dente da ABCB, Caio Vinícius Di Helena 
Rossato. O leite de búfala é mais rico em 
cálcio, fósforo, vitaminas e proteínas. 
Outra característica importante para a 
saúde: tem menos colesterol. 

No paladar, os produtos lácteos deri-
vados de leite de búfala se diferenciam 
pelo sabor e maciez, caso da burrata, 
cujo consumo é crescente. Pesquisas 
genéticas mostram que o leite de 
búfala é naturalmente do tipo A2A2, 
de fácil digestão, constituindo-se em 
alternativa viável para as pessoas com 
intolerância ao alimento do bovino. 

Na hipótese de haver mistura de 
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