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A antiga figura do chefe que "manda" e do funcionário que "obedece" 
sem levantar questionamentos já está mais do que ultrapassada no mer-
cado de trabalho atual. Hoje, é sabido que as empresas devem formar 
líderes - não chefes - e os colaboradores devem ser tratados de igual para 
igual e ser incentivados a ter voz ativa. Mas um aspecto importante na 
relação do líder com o subordinado, - muitas vezes ainda negligenciado 
pelas empresas - é a empatia.  

Empatia: aspecto importante na relação do líder com 
o subordinado

Quando pensamos em uma grande empresa, logo a associamos a 
sucesso, estabilidade e muito dinheiro, sem imaginar sua trajetória, 
que inclui fracassos, crises e outras dificuldades enfrentadas para 
chegar ao topo. Entre os pontos para os quais as empresas devem 
ficar atentas estão: investimentos feitos sem uma análise crítica so-
bre o seu impacto financeiro, mudanças nos modelos de gestão e nas 
estruturas realizados de forma radical e sem respeitar a cultura e o 
DNA das empresas, respeito à marca e a imagem da empresa.  

Cinco razões para PMEs investirem em marketing 
digital

De ascendência japonesa, a brasileira Priscilla Kajihara sempre teve 
o sonho de ter sua independência financeira e foi no Japão que con-
seguiu realizá-lo. No país desde 2003, ela é proprietária do PK Studio, 
especializado em microblanding de sobrancelhas, que hoje fatura apro-
ximadamente 20 milhões de ienes atendendo mais de 10 mil clientes. 
Sua paixão pelo procedimento de maquiagem semipermanente com 
resultados naturais e sua história de vida marcada por um momento 
difícil de superação – ela foi curada de um câncer de mama - foram os 
fatores motivadores para que ela empreendesse com sucesso.  

Brasileira abre Studio no Japão e conta como é 
empreender por lá

Imagem de Masashi Wakui por Pixabay

Negócios em Pauta

Canal Sabor & Arte com time de elite
Nesta segunda-feira (28), às 12h, entra no ar o Sabor & Arte: um canal 

dedicado à culinária descomplicada para quem curte cozinhar com um 
olho na receita e outro na panela. Para quem adora descobrir coisas novas, 
o passo a passo que leva à mesa os sabores deliciosos, as misturas certas, 
os experimentos impensáveis e improváveis. O canal da Newco Pay TV 
já nasce para ser acompanhado por mais de seis milhões de assinantes 
das operadoras Claro (canal 561) e Vivo (a partir de 15/7 no canal 617) 
e tem curadoria do jornalista Josimar Melo e direção executiva de Fabio 
Moraes. Além de experts em gastronomia, esse time de elite que estrela 
a programação buscou novas linguagens para se comunicar. O público 
verá na grade opções que vão do noticiário do segmento, com tudo o 
que está acontecendo na gastronomia, ao empreendedorismo no no 
ramo da culinária, como aprender a cozinhar, melhorar suas práticas e 
alinhar a qualidade do que serve, consome ou comercializa.   Leia 
a coluna completa na página 3
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News@TI

Brasil recebe no mês de julho um dos maiores 
eventos de imigração canadense

@A “Maratona do Brasil ao Canadá” terá aulas e encontros com 
uma super conferência de encerramento, ao longo de sete dias 

e quem se inscrever terá direito a um curso de inglês por um mês. 
Tudo será de maneira gratuita e 100% online mostrando os melhores 
caminhos para quem sonha em morar e trabalhar no país com uma 
das melhores qualidades de vida do mundo. “É possível morar no 
Canadá independente da formação e esse evento é um dos maiores 
já feitos no Brasil com uma semana inteira de aulas inéditas e com 
encontros especiais, onde vou mostrar o caminho, a jornada, as 
estratégias, as táticas, os obstáculos. Vou mostrar tudo o que uma 
pessoa precisa saber para morar por lá”, afirma Daniel Braun, agente 
de imigração canadense e presidente da Cebrusa Northgate, empresa 
que presta serviços de imigração canadense e consultoria. A maratona 
irá acontecer de 12 a 18 de julho (https://seufuturocanada.com.br/
mbc5_capog_ass).    Leia a coluna completa na página 2
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RETORNO AO 
ESCRITóRIO: 

COMO SE 
PROTEgER 

DE AMEAçAS 
ADORMECIDAS 
DA PANDEMIA

    Leia na página 6

ROTINA

No lugar da boneca e do 
carrinho, a enxada e a vassoura. 

No lugar do tempo para estudo e descanso, as 
jornadas exaustivas. No lugar da liberdade 

e inocência típicas de uma criança, a Iniciação 
sexual forçada e precoce. Estamos falando do 
trabalho infantil, uma realidade que ainda assola 
o mundo todo. 

Segundo relatório da OIT e do Unicef, o nú-
mero de crianças e adolescentes em situação 
de trabalho infantil chegou a 160 milhões em 
todo o mundo, um aumento de 8,4 milhões 
de casos entre 2016 a 2020. De acordo com o 
levantamento, essa foi a primeira vez em 20 
anos que o número cresceu. 

No Brasil, a última pesquisa do IBGE, divul-
gada em 2019, mostra que cerca de 1,8 milhão 
de crianças e adolescentes de cinco a 17 anos 
estavam em situação de trabalho infantil, o 
que representa 4,6% da população nesta faixa 
etária. Diversas entidades promovem ações 
para debater o tema. A ONG Plan Internacional 
criou, nas redes sociais, a campanha “Trabalho 
infantil: pode ser comum, mas não é normal”. 

A ideia é reforçar as consequências que a 
prática tem para a vida de crianças e adoles-
centes na fase adulta. “Entre os cards, temos 
os motivos para crianças e adolescentes não 
trabalharem, os impactos do trabalho infantil 
em suas vidas e os canais de denúncia”, afirma 
Flavio Debique, gerente nacional de Programas 
e Incidência Política da ONG. 

A Fundação Abrinq mobilizou alguns artistas 
para que elaborassem tirinhas que promovam 
a reflexão sobre os prejuízos que o trabalho 
infantil representa a infância e adolescência. O 
resultado é uma série de criações que lançam 
luz a essa violação que muitas vezes está oculta 
no cotidiano de cidades, lugares turísticos e até 
dentro de casa. 

“Precisamos falar sobre os impactos e con-
sequências físicas e psicológicas na vida de 
meninos e meninas que trabalham de maneira 
ilegal. Eles precisam estudar, brincar, se socia-
lizar com outras crianças para se desenvolver 
de forma plena como ser humano. É nossa 
responsabilidade garantir-lhes esses direitos”, 

Capacitação de profissionais é aposta 
para combater trabalho infantil
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ressalta Victor Graça, gerente executivo da 
Fundação Abrinq.

A maioria dos trabalhadores infantis eram 
meninos (66,4%) e negros (66,1%). A pesquisa 
apontou também que 53,7% têm entre 16 e 17 
anos. Outros 21,3% estão na faixa etária de 
cinco a 13 anos. A faixa etária de 14 e 15 anos 
corresponde a 25%. Especialistas vêm alertando 
sobre o perigo de um aumento da exploração 
infantil durante a pandemia. 

“Crianças e adolescentes devem ser colocados 
no centro das prioridades de ação, nas agendas 
políticas de reativação da economia e de atenção 
à população durante a crise, sempre por meio 
do diálogo social e com um enfoque de saúde 
em todas as políticas e ativa participação da 
sociedade civil”, afirmou Maria Cláudia Falcão, 
Coordenadora do Programa de Princípios e Di-
reitos Fundamentais no Trabalho, do Escritório 
da OIT no Brasil.

Porém, até o momento, segundo o secretário 
nacional dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, Maurício Cunha, a ouvidoria nacional dos 
direitos humanos registrou uma diminuição nas 
denúncias de exploração do trabalho infantil 
“Nós estamos atribuindo isso possivelmente ao 
auxílio emergencial do governo”, disse. 

Em 2019 foram feitas 4.246 denúncias à ou-
vidoria, enquanto em 2020 foram 2.371.

Segundo o secretário, a manutenção dessa 
tendência de redução vai depender das polí-
ticas protetivas, de distribuição de renda, de 
assistência e da recuperação da economia. 
“Por que o trabalho infantil está diretamente 
relacionado ao enfrentamento da questão da 
pobreza”, afirma.

O Brasil assumiu o compromisso na ONU 
de erradicar o trabalho infantil até 2025. Para 
cumprir essa meta, o Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos (MDH) 
tem atuado no fortalecimento do Sistema 
de Garantia de Direitos como conselhos 
tutelares e na capacitação dos profissionais 
que atuam nessa área como professores, 
assistentes sociais e gestores públicos e de 
organizações sociais. 

Com esse objetivo, já está aberto um edi-
tal para um mestrado em Educação pela 
Universidade de Brasília (UnB). Na próxima 
segunda (14) será lançado outro edital com 
300 vagas para especialização na mesma área. 
Ambos podem ser acessados no site do MDH. 
Quem não é da área pode fazer os cursos da 
Escola Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Endica). São mais de 20 cursos 
disponíveis para a população. “Queremos 
disseminar o conhecimento sobre a proteção 
dos direitos da criança no país todo.”, afirma 
o secretário nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente.

Open banking
Sistema de compartilhamento 

de dados que aumentará a con-
corrência entre as instituições 
financeiras, o open banking teve o 
cronograma adiado mais uma vez 
pelo Conselho Monetário Nacional 
e pelo Banco Central. Inicialmente 
prevista para estar concluída em 
30 de agosto, a integração de todos 
os meios de pagamento ao open 
banking será feita de forma esca-
lonada até 30 de setembro de 2022.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/retorno-ao-escritorio-como-se-proteger-de-ameacas-adormecidas-da-pandemia/
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https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-26-a-28-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/brasileira-abre-studio-no-japao-e-conta-como-e-empreender-por-la/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-razoes-para-pmes-investirem-em-marketing-digital-2/
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OpiniãO
O G de governança  
é o X da questão

Cabe lembrar que a missão 
da governança corporativa 
não se esgota no social e no 
ambiental.

Os princípios ESG (Meio 
Ambiente, Social e Gover-
nança Corporativa), cuja 

importância já era crescente antes 
da pandemia, tornaram-se cruciais 
como fator de competitividade, 
atração de investimentos e re-
putação das empresas, produtos 
e marcas no mercado consumi-
dor. Os dois primeiros itens são 
decisivos num mundo no qual a 
Covid-19 escancarou os danos e 
as consequências da degradação 
da natureza, da insalubridade 
urbana e das desigualdades entre 
países e no contexto doméstico de 
numerosas nações, em especial as 
não desenvolvidas. 

É pertinente que as empresas de 
todos os setores deem total atenção 
ao rápido processo de mudanças 
em curso, bem como dimensionem 
corretamente os riscos e ganhos 
que estão em jogo em suas políticas 
socioambientais ou na sua ausência/
fragilidade. Este é um tema para os 
gestores. O exemplo evidencia que 
tudo está sob o guarda-chuva da go-
vernança corporativa, cuja eficácia, 
comprometimento e sintonia com 
as demandas dos stakeholders, do 
mercado, da sociedade, dos clien-
tes e organismos reguladores são 
fatores fundamentais para o êxito 
dos negócios. 

Cabe lembrar que a missão da 
governança corporativa não se es-
gota no social e no ambiental, pois 
também deve primar pela lisura, 
gestão financeira competente e 
compliance, elementos exigidos 
por todos os públicos e igualmente 
essenciais para a perenidade e 
sucesso das organizações. 

As empresas que se pautam 
por todos esses valores tendem a 
conviver com menos riscos, têm 
melhores perspectivas de cresci-
mento e oferecem mais segurança 
aos seus clientes, fornecedores e 
acionistas. As boas práticas, portan-
to, preservam e aumentam o valor 
da companhia, facilitam seu acesso 
ao capital e contribuem para seu 

crescimento e longevidade. 
Levando em conta todas essas 

questões, é importante observar 
que a Medida Provisória 1.040/2021, 
publicada no Diário Oficial da União 
do dia 30 de março último, destinada 
a preencher lacunas apontadas pelo 
Banco Mundial em aspectos relacio-
nados à proteção de minoritários e 
à modernização do ambiente de ne-
gócios, significa um avanço e deverá 
ter impacto positivo nas questões 
de governança corporativa. 

Sabemos que o texto recebeu 
mais de 250 emendas, mas espe-
ramos que os parlamentares man-
tenham os pontos mais relevantes 
no projeto de lei de conversão e, 
quem sabe, incluam outros itens que 
favoreçam a melhoria do ambiente 
de negócios no Brasil. Dentre as 
novidades, as mais expressivas 
são as seguintes: fica proibido, nas 
companhias abertas, o acúmulo de 
cargos de presidente do Conselho 
de Administração e de diretor-pre-
sidente ou de principal executivo. 

Dilui-se, assim, o poder de co-
mando, ampliando-se a capacidade 
de análise crítica nas tomadas de 
decisões; ficam previstas maior 
pluralidade na participação; e na 
composição do Conselho de Admi-
nistração das companhias abertas 
torna-se obrigatória a participação 
de membros independentes, nos 
termos e nos prazos definidos pela 
Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). 

Muitas dessas obrigações esta-
belecidas pela Medida Provisória 
já eram seguidas no mercado de 
companhias abertas e até em em-
presas de capital fechado, como 
melhores práticas ou a partir de 
exigências de investidores. Ainda 
há muitas lacunas apontadas no 
Doing Business 2020 - Comparing 
Business Regulation in 190 Econo-
mies, publicado pelo World Bank 
Group, mas o que já foi feito é um 
progresso em termos de legislação. 

Todos esses aspectos deixam 
claro que o "G" de Governança é o 
"X" da questão em ESG e na regência 
mais contemporânea das empresas! 

(*) - É presidente do Ibracon 
- Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil (www.
ibracon.org.br).

Valdir Coscodai (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

uma boa prática de mercado, proporcionará mais segurança aos acessos 
e manutenções do ambiente operacional”, explica Denis Riviello, Head de 
Cibersegurança da Compugraf (https://www.compugraf.com.br/).

FICO® Xpress Insight capacita mais de 8 
milhões de desenvolvedores Python

@A FICO, líder mundial em software de análise preditiva, adicionou o su-
porte nativo de Python ao FICO® Xpress Insight. A atualização permite 

que os 8,2 milhões de desenvolvedores que usam essa popular linguagem de 
programação construam rapidamente aplicativos user friendly com sistemas 
analíticos sofisticados, ajudando gestores de empresas a tomarem decisões 
mais assertivas. Em diversas indústrias, cientistas de dados criam poderosas 
ferramentas para resolver problemas complexos de negócios. O FICO® 
Xpress Insight atua diretamente na tradução entre o cientista e o usuário 
final, transformando esses complexos modelos analíticos ou de otimização em 
aplicativos simples que ajudam no processo de tomada de decisão (https://
www.fico.com/en/products/fico-decision-management-suite).

LG lugar de gente é finalista do prêmio Top 
Of Mind de RH

@A LG lugar de gente, empresa especializada no desenvolvimento de 
tecnologia para gestão de pessoas, é finalista, pela 19ª vez consecuti-

va, do prêmio Top Of Mind de RH 2021 na categoria Sistema de Folha de 
Pagamento e aparece no TOP 5 na primeira fase da premiação. Promovido 
pelo Grupo TopRH, o Top Of Mind é reconhecido pelos profissionais da 
área de Gestão de Pessoas como o “Oscar do RH”. Neste ano, a LG lugar 
de gente pode conquistar o prêmio pela nona vez. O Top Of Mind de RH 
reconhece empresas e profissionais que são indicados livremente por 
profissionais da área de Recursos Humanos cadastrados na plataforma 
do Grupo TopRH. Os cinco mais indicados em cada uma das categorias 
da premiação concorrem ao primeiro lugar. Os grandes vencedores serão 
conhecidos em outubro (www.lg.com.br).

Metadados faz aquisição da Skeel 
Recrutamento Inteligente

@A Metadados adquire 64% de participação da startup gaúcha Skeel 
Recrutamento Inteligente, plataforma online de Inteligência Artificial 

(IA) para gerenciamento dos processos de seleção e recrutamento. O objetivo 
da empresa é expandir a sua operação no segmento e incorporar a solução 
em seu atual portfólio de produtos, tornando-o mais robusto e competitivo. 
O aporte financeiro inicial da Metadados na startup é de R$ 1,5 milhão, 
destinado principalmente para financiar o plano de crescimento da empresa 
e a evolução tecnológica da plataforma Skeel Recrutamento Inteligente. A 
startup surgiu de um projeto de parcerias criado pelo Trino Polo (Polo de 
TI da Serra Gaúcha), envolvendo vários empreendedores associados. Neste 
sentido, a operação se apresenta como um case de sucesso de inovação 
na Serra Gaúcha. Os sócios-fundadores remanescentes Thiarlei Macedo e 
Leonardo Winckler Martins seguirão à frente da empresa com autonomia 
na gestão do negócio, atuando de forma sinérgica com a Metadados. 

Case

@A Klabin - maior produtora e exportadora de papéis para embalagens 
do Brasil -, investiu em um sistema de segurança da informação mais 

avançado, visando aumentar o nível de segurança para o seu ambiente 
operacional, baseado nas melhores práticas do mercado. Implementado 
em parceria com a Compugraf - provedora de soluções de segurança da 
informação e privacidade de dados das principais empresas brasileiras -, 
o projeto foi idealizado para proporcionar maior segurança aos ambientes 
de navegação, interligando os novos equipamentos aos já existentes. Para 
que o projeto fosse implementado e atendesse às necessidades da Klabin, a 
equipe especializada da Compugraf, usando tecnologias de última geração, 
permitiu acesso seguro e a segmentação do ambiente, seguindo as melhores 
práticas do mercado e a otimização dos acessos. “A Klabin é uma empresa 
que está sempre investindo em tecnologia, pois entende o quanto a segu-
rança da informação é importante para o negócio. Além de ser considerada 

Dados pessoais, identificáveis, sensíveis 
e anonimizados: entenda as principais 

diferenças dessas informações
Especialista do Grupo DARYUS esclarece dúvidas em relação aos termos e dá exemplos para cada circunstância

A Lei Geral de Proteção de Da-
dos (LGPD – Lei nº 13.709, de 
14/08/2018) que entrou em vigor 

em 16 de agosto de 2020, trouxe dire-
trizes importantes e obrigatórias para 
o tratamento de dados, tanto no meio 
físico, quanto no digital. Por ser uma 
lei, é natural que a regulação exija o 
conhecimento de termos específicos, 
já que há um vocabulário com termi-
nologias próprias. Pensando nisso, o 
Grupo DARYUS, empresa referência em 
consultoria empresarial e educação nas 
áreas de tecnologia e gestão, desvenda 
os diversos tipos de dados e apresenta 
exemplos para cada termo. 

“Para começar, precisamos entender 
que dado é um conjunto de informação. 
É tudo que pode ser mensurado, cole-
tado e analisado, sendo representado 
por caracteres numéricos ou palavras”, 
comenta Daniela Dantas, consultora 
em Privacidade e Proteção de Dados 
do grupo Daryus.

Segundo a especialista, os dados são 
classificados em dois tipos:

•	Estruturados: que são dados 
formatados e seguem um padrão 
fixo, são organizados, como linhas 
e colunas, sendo facilmente pro-
cessados, tendo como exemplos: 
nomes, datas, endereços, tabela do 
Excel etc.

•	Não estruturados: que possuem 
uma formatação específica e são 
mais fáceis de serem processados, 
como por exemplo: e-mail, imagens, 
vídeos, áudios, mensagem de rede 
social.

E podem ser denominados como:
•	Dados pessoais: segundo a LGPD, 

dado pessoal é toda e qualquer in-
formação que identifique ou possa 
identificar uma pessoa natural, ou 
seja, um sujeito provido de direitos 
e obrigações a partir do seu nasci-
mento com vida.

 – Nome, sobrenome, nome familiar;
 – Endereço residencial;
 – Data de Nascimento;
 – CPF;
 – RG;
 – CNH;
 – PIS;
 – E-mail;
 – Telefone (fixo, móvel).

•	Dados identificáveis: são in-
formações que, sozinhas, não 
identificam ninguém, porém, no 
momento que são agrupadas com 

sexual, filiação partidária, orienta-
ção política, raça, tipo sanguíneo, 
dados de saúde, reconhecimento 
fácil/digital e histórico médico.

•	Dados anonimizados: dado re-
lativo ao titular que não possa ser 
identificado. Nesse caso, considera-
-se a utilização de meios técnicos 
razoáveis e disponíveis no trata-
mento, perdendo a possibilidade 
da associação direta ou indireta 
a um indivíduo, impossibilitando 
desta forma o poder de aplicação 
à LGPD.

Exemplo: o salário do CEO de uma 
determinada empresa, pode variar 
entre R$ 70 mil a R$ 105 mil por mês. 
Compreende-se que não há como saber 
qual o nome do empresário e qual em-
presa este CEO trabalha. Já no segundo 
exemplo, um executivo da empresa tem 
salário mensal de R$ 87 mil, o nome da 
empresa não foi anonimizado, somente 
o nome do executivo. Contudo, através 
de uma busca mais criteriosa por exe-
cutivos da alta direção da tal empresa, 
seria possível descobrir o executivo ou 
executivos com esse salário, ou salário 
próximo. Portanto, a anonimização é 
muito importante para descaracterizar 
o dado pessoal.

Dantas esclarece ainda que dados 
relacionados a pessoa jurídica, por 
mais sigilosos que possam ser, não são 
dados pessoais. São informações das 
organizações e estão fora do escopo da 
LGPD, a não ser que estejam vincula-
dos a uma pessoa natural, identificada 
ou identificável.

outros dados, permitem identifi-
car uma pessoa. Um bom exemplo 
para entender o que é um dado 
identificável é um quebra cabeça, 
pois somente fará sentido juntan-
do algumas peças, assim funcio-
nam os dados identificáveis. Ou 
seja, quanto mais informações 
combinadas de uma pessoa, mais 
fácil de ser identificado e maior 
risco associado à proteção de 
dados:

 – Número de cartão de crédito;
 – IP do computador;
 – Nome da empresa em que você 

trabalha;
 – Placa de Carro;
 – Cookies

Exemplo: quando o CPF é solicitado 
na farmácia pelo caixa, o indivíduo será 
beneficiado com programa de descontos 
ou a coleta do CPF serve apenas para 
mascarar o compartilhamento dos 
dados com o plano de saúde? Desta 
forma, é sempre importante questionar 
para qual finalidade, por qual motivo a 
solicitação do CPF ou outro dado está 
sendo requerido.

•	Dados sensíveis: está relacionado 
com a intimidade do titular do dado, 
com suas preferências, com aquilo 
que de fato acredita, desta forma, 
a lei deixa bem clara a importância 
de somente utilizar esses dados 
com consentimento do titular e 
atendendo as bases legais. Portan-
to, por conta de sua sensibilidade 
natural, tem maior probabilidade 
de discriminação de uma pessoa 
por expor sua religião, orientação 

AI/DAryuS

1. Quais são os principais riscos 
de postar nas redes sociais a foto 
da carteirinha de vacinação?

Pode parecer inofensivo, mas 
postar foto da carteirinha de vaci-
nação nas redes sociais abre portas 
para várias possibilidades de crimes. 
Dependendo da região do país, o do-
cumento de vacinação pode conter: 
número do CPF, RG e número do 
registro no SUS e data de nascimento.

O roubo de identidade é uma 
das principais preocupações. Com 
o nome e a data de nascimento em 
mãos, hackers conseguem acessar 
contas pessoais facilmente, além de 
registros médicos e dados financei-
ros. Também torna mais fácil para 
alguém roubar as informações e se 
passar por você. Embora muita gente 
pense que as informações do cartão 
de vacinação podem ser facilmente 
encontradas online, colocá-las em 
um só lugar simplifica o processo de 
coleta de informações. Fora isso um 
criminoso também pode facilmente 
se passar por você em uma farmácia 
ou provedor de serviços de saúde - 
um golpe simples e verossímil que 
pode enganar qualquer pessoa.

2. Nesse caso há riscos para 
terceiros?

Nos casos em que o cartão também 
contenha informações sobre quem 
aplicou a vacina, como número de 
registro no Conselho Regional de 
Enfermagem e assinatura, a publi-
cação de uma foto pode atingir mais 
pessoas, levando a possíveis punições 
previstas no Código Penal Brasileiro. 
Você pode até estar cometendo um 
ato ilícito se os criminosos usarem não 
apenas seus dados, mas também os 
da enfermeira que aplicou a vacina.

Cuidado com fotos da sua 
carteirinha de vacinação

De acordo com Dean Coclin, Diretor Sênior de 
Desenvolvimento de Negócios da DigiCert, Inc., o ato 
pode parecer inofensivo, porém expõe a identidade com 
dados relevantes como foto, data de nascimento e outros. 
A seguir, algumas perguntas respondidas pelo especialista 
para  minimizar as chances de problemas futuros.

3.Quem já postou a foto, o que 
fazer?

Se o seu cartão já estiver online, a 
melhor coisa a fazer é simplesmente 
deletar a foto, junto com quaisquer 
outras informações pessoais que 
possam ter estado lá ao longo dos 
anos. Uma etapa adicional é fazer 
uma auditoria nas redes sociais e 
certificar-se de que conhece todos 
os que o estão seguindo você.

4. Como comemorar a vacinação 
sem colocar em risco minhas in-
formações e de outras pessoas?

Pode-se tirar uma foto da própria 
vacinação em si. Tire uma foto do 
profissional de saúde inserindo a 
agulha (com a permissão do profis-
sional, claro!) e compartilhe. Outra 
opção é tirar uma foto externa do 
local onde você foi vacinado para 
divulgar o local da vacinação e, ao 
mesmo tempo, comemorar.

Se você realmente deseja postar 
seu cartão de vacinação, oculte todas 
as informações pessoais cobrindo-o 
com o dedo. Não adianta editar a 
imagem no Paint ou no Photoshop, 
pois as edições ainda podem ser 
eliminadas por hackers.
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(29), às 19h, sobre as tendências na carreira corporativa de contabilida-
de. A palestra será realizada por Renato Postal, sócio da área de risco e 
qualidade da PwC. O executivo irá compartilhar a sua visão da evolução 
da carreira corporativa em contabilidade nos últimos anos, quais são os 
desafios e oportunidades para aqueles que desejam ingressar nessa área 
ou que já estão nela. A moderação será de Antonio Gledson de Carvalho, 
do Instituto de Finanças da FGV EAESP, e Bianca Quirantes Checon, 
pesquisadora associada. Os interessados em participar devem se inscre-
ver pelo site: (https://evento.fgv.br/tendenciascarreiracontabilidade/).

E - Curso de Férias
A Escola Comum, em parceria com o Instituto Política Viva, está lançan-
do um curso de férias sobre a nossa história política recente. O curso 
será destinado a cem jovens estudantes de escolas públicas de todo o 
país e terá uma bolsa de R$100 para auxílio com os custos de internet. 
Jovens entre o 2º e o 3º ano do Ensino Médio da rede pública podem se 
inscrever. A cada semana de julho os jovens debaterão com professores 
sobre o contexto político, econômico e as principais políticas públicas 
de cada um dos quatro últimos presidentes: FHC, Lula, Dilma e Temer. 
Jornalistas e professores universitários da área de políticas públicas 
serão os docentes do curso. Inscrições estão abertas no site (www.
escolacomum.org/presidentesdobrasil). 

F - Frete Aéreo
A Maersk, maior empresa de logística integrada de contêineres do mundo, 
lança no Brasil seu serviço de agenciamento de carga aérea. A expan-
são da rede intermodal da companhia, que oferece soluções logísticas 
por terra, mar e agora ar, é uma das estratégias globais da empresa e 
a posiciona mais uma vez na vanguarda do setor logístico, visando o 
crescimento em vários mercados, incluindo o brasileiro. O frete aéreo 
atenderá aos clientes da Maersk que já operam em outras modalidades 
e para aqueles que precisam apenas dessa solução. O serviço atende 
diversos perfis de volumes. Desde remessas menores a motores, turbinas 
e cargas oversized. O serviço complementa o portfólio de expertise do 
grupo com uma opção focada principalmente em quem busca menores 
tempo de trânsito (www.maersk.com).

G - Negócios Virtuais
As micro e pequenas empresas terão a oportunidade de entrar para 
base de potenciais fornecedores da Bracell, uma das líderes globais 
na produção de celulose especial e solúvel. Cada empresa poderá se 

A - Primeira em Credibilidade
No ano da pandemia, a ANSA é a primeira marca para os italianos quando 
o assunto é notícia com credibilidade, mostrou uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Reuters. O relatório destacou que 82% dos entrevistados 
consideram a agência como fonte confiável de notícias, seguida pelo 
“SkyTg24”, com 76%, e pelo jornal “Il Sole 24 ore”, que teve 74%. Além 
disso, a pesquisa mostrou que a ANSA subiu uma posição entre os sites 
mais acessados pelos italianos, ocupando agora a terceira posição, com 
20% dos entrevistados informando que entram no portal mais de três 
vezes por semana. As primeiras posições ficam, respectivamente, com 
“TgCom24 Online” e “SkyTg24 Online”.

B - Teatro para Executivos 
Se expressar bem e explicar de maneira clara e objetiva tem sido um 
dos grandes desafios em tempos de pandemia. Videochamadas, calls e 
apresentações online estão mais frequentes, e melhorar a forma de se 
comunicar ajuda nas resoluções de problemas e reuniões mais asser-
tivas. O Núcleo de Artes Cênicas do Teatro FAAP abre inscrições para 
a 2ª edição online, em julho. O programa tem duração de dois meses, 
com um total de oito aulas semanais. É ministrado por Yara de Novaes, 
professora e diretora de teatro, que também faz preparação de atores 
para o cinema, e Nany di Lima, psicóloga, diretora artística de eventos 
e coach de speech com vasta experiência no teatro e televisão. Outras 
informações em: (http://www.faap.br/teatro-executivo/).

C - Concurso para Escriturário
O Banco do Brasil e a Fundação Cesgranrio divulgaram no Diário Oficial da 
União, o Edital de Abertura da Seleção Externa 2021/001. Será realizada 
para provimento de: 2 mil vagas para Escriturário - Agente Comercial, mais 
2 mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios; - 240 
vagas de Escriturário - Agente de Tecnologia, e outras 240 de cadastro de 
reserva, com foco em Conhecimentos de TI. O cargo de escriturário possui 
nomenclaturas específicas para uso no relacionamento com o mercado. 
Os candidatos podem concorrer para Agente Comercial, que trabalha na 
rede de agências do BB, em todo o país, ou para Agente de Tecnologia, 
que assume na área de Tecnologia, em Brasília. Mais informações: (www.
bb.com.br/concurso) e (www.cesgranrio.org.br). 

D - Tendências da Contabilidade 
O Instituto de Finanças da Escola de Administração de Empresas da 
Fundação Getulio Vargas promove um webinar gratuito nesta terça-feira 

apresentar durante a Rodada de Negócios Virtual promovida pelo 
Sebrae-SP no dia 1º de julho, às 13h30. O objetivo da ação é ajudar 
os empreendedores a acessar o mercado e vender diretamente para 
a Bracell. A ação faz parte do Projeto Crescer+Juntos que  objetiva 
qualificar e integrar seus fornecedores em uma rede de valor com 
ênfase na sustentabilidade, competitividade e produtividade. A partir 
das pré-inscrições, o Sebrae-SP fará um mapeamento das oportunida-
des e cruzamento da oferta e demanda. Ao todo, 200 empresas serão 
selecionadas. As pré-inscrições são gratuitas e podem ser feitas em: 
(https://sebrae.rodadasonline.com.br/).

H - Varejistas Parceiros
Segundo pesquisa conduzida pela Local.e - startup que ajuda o varejo na 
descoberta de novos produtos - seis varejistas se destacam na parceria 
com marcas locais. Na categoria supermercados, os 70 participantes do 
estudo reconheceram a Casa Santa Luzia como empresa mais parceira 
da pequena empresa. Em segundo lugar, ficou o St. Marche e, em ter-
ceiro, o Natural da Terra. Já na categoria pequeno varejo, os destaques 
ficaram para o Instituto Chão, seguido da rede Mundo Verde e das lojas 
Korin. Entre as razões pelas quais esses varejistas foram reconhecidos 
pelas marcas locais estão: condições comerciais justas, troca de infor-
mações para esforços conjuntos de vendas e apoio no ponto de venda. 
Abertura, oportunidade, transparência e respeito também apareceram 
na pesquisa como atitudes apreciadas pelas marcas locais. Saiba mais: 
(www.locale.com.br). 

I - Jovens Aprendizes
O Senac RJ lança novo curso para capacitação de Jovens Aprendizes 
em TI e Aplicações Financeiras. O programa, disponível para todas as 
empresas e gratuito para as contribuintes, é voltado para o setor finan-
ceiro e irá promover a formação de jovens com habilidades técnicas 
em programação e desenvolvimento de sistemas com aplicações em 
finanças. A primeira turma do curso no Rio de Janeiro está prevista 
para o mês de agosto na unidade Centro Politécnico (Riachuelo). As 
empresas interessadas podem obter mais informações em (www.rj.senac.
br/jovem-aprendiz). O Programa Jovem Aprendiz do Senac RJ capacita 
uma média de 10 mil jovens por ano e atende mais de 3 mil empresas.

J - Retomada Financeira 
Para apoiar os empreendedores na retomada financeira dos negócios, a 
Serasa Experian lança o programa Mentoria PME, uma série de video-
aulas gratuitas que abordarão temas relacionados à saúde financeira, 
ferramentas que otimizam a gestão do trabalho e marketing digital, 
entre outros. Qualquer dono de pequena ou média companhia pode 
se inscrever e ter acesso ao material, produzido por especialistas que 
acompanham o dia a dia de empreendedores e seus desafios. As aulas 
abordam meios de pagamento e inadimplência, como otimizar servi-
ços para recuperação de dívidas, marketing digital, automatização de 
processos por meio de ferramentas online e como ter mais eficiência 
na gestão dos negócios para manter a saúde financeira. Saiba mais em: 
(www.serasaexperian.com.br). 

STF a favor das 
empresas: fim das 

arrecadações ilícitas?

Em se tratando do 
sistema tributário 
nacional, já somos 
reconhecidos como um 
dos países com maior 
complexidade fiscal

Posto este cenário, é 
comum às empresas o 
sentimento de braço 

de ferro que existe com a 
carga tributária, e nunca de 
amparo do poder público 
para as organizações que 
geram receita ao governo 
e emprego à sociedade. 
Neste aspecto, as decisões 
parecem sempre estar con-
tra o empregador. Chama 
a atenção quando ocorre 
o contrário e é isso que 
estamos vendo nas últimas 
decisões do Superior Tribu-
nal Federal (STF). 

Vimos a decisão sobre o 
fim da cobrança de ICMS na 
transferência interestadual 
de mercadorias entre esta-
belecimentos de um mesmo 
contribuinte, assim como a 
inconstitucionalidade em 
relação à obrigatoriedade 
do Cadastro de Prestado-
res de Serviços de Outros 
Municípios (CPOM). Agora, 
acompanhamos o julgamen-
to sobre a exclusão do ICMS 
da base de cálculo do PIS e 
da Cofins. 

A decisão do STF sobre a 
transferência de mercado-
ria faz todo sentido, já que 
a incidência do imposto 
ocorre na circulação da 
mercadoria que tenha ca-
ráter mercantil, ou seja, a 
operação deve resultar na 
circulação jurídica do bem 
com a transmissão de sua 
posse ou propriedade. 

No entanto, a decisão 
pode gerar impactos signi-
ficativos para as empresas, 

bem como na arrecadação 
dos Estados, em razão do 
princípio da não cumulati-
vidade, a qual permite que 
o imposto das operações 
anteriores pode ser apro-
priado como crédito para 
abatimento das operações 
seguintes. 

Na esteira de decisões, 
também temos o fim do 
CPOM. Com a medida, os 
prestadores de serviços 
não poderão sofrer mais a 
retenção do ISS em razão 
da ausência do CPOM no 
município do contratante. 
Assim, nesses casos, o ISS 
será devido exclusivamente 
no município do prestador, 
conforme lei geral do im-
posto. 

Já a chamada “tese do 
século” teve seu desfecho 
com a definição do STF 
confirmando no último 
dia 13 a exclusão do ICMS 
destacado na Nota Fiscal 
da base de cálculo do PIS e 
da Cofins. A decisão deve 
gerar um impacto de mais 
de R$ 250 bilhões aos cofres 
públicos. 

Agora, a esperança por um 
sistema mais justo deve vir 
com a Reforma Tributária, 
que entrou num impasse 
após o início da pandemia, 
tirando o tema do foco, mas 
que segue como a medida 
mais esperada para a sus-
tentação do nosso sistema. 
O assunto ainda renderá 
muitos debates em função 
de sua complexidade, po-
rém o que se espera é uma 
decisão que promova uma 
economia sustentável, sufo-
cando menos as empresas e, 
consequentemente, nossa 
nação. 

(*) - É especialista fiscal na Sovos, 
pioneira em Digital Tax para o 

Compliance Fiscal das empresas 
(https://sovos.com.br).

Giuliano Gioia (*)

O Índice de Confiança da Constru-
ção, medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), subiu 5,2 pontos de 
maio para junho deste ano e chegou 
a 92,4 pontos, em uma escala de zero 
a 200 pontos. Essa foi a segunda 
alta consecutiva do indicador. É o 
maior patamar desde janeiro deste 

ano (92,5 pontos). Resultado acima 
de 100 pontos indica confiança.

O Índice de Situação Atual, que 
mede a percepção dos empresários 
da construção sobre o presente, 
subiu 4 pontos e chegou a 89,5 
pontos, maior nível desde fevereiro 
deste ano (90 pontos). O Índice de 

Expectativas, que mede a confian-
ça no futuro, cresceu 6,4 pontos e 
atingiu para 95,4 pontos, maior nível 
desde de dezembro de 2020 (95,5 
pontos). O Nível de Utilização da 
Capacidade da Construção subiu 
3 pontos percentuais, para 77,4% 
(ABr).

A taxa é superior ao 
0,44% de maio deste 
ano e ao 0,02% de 

junho de 2022. O dado foi 
divulgado hoje (25) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Com o resultado, o IPCA-15 
acumula taxas de 4,13% no 
ano e de 8,13% em 12 meses. 
A taxa trimestral do indica-
dor, também chamada de 
IPCA-E, foi de 1,88%.

Em junho, a inflação foi 
puxada principalmente pelos 
transportes, que registraram 
inflação de 1,35% no mês. A 
gasolina, com uma alta de 
preços de 2,86% no mês foi um 

Gasolina e energia elétrica influenciaram no resultado.

Para o negócio ser fechado basta o interessado apresentar 
um documento oficial de identificação e um comprovante 

de renda atualizado.
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Prévia da inflação oficial ficou 
em 0,83% em junho

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que mede a prévia da inflação oficial, 
ficou em 0,83% em junho deste ano

que ficou 3,85% mais cara 
no mês, e levou a inflação do 
grupo de despesas habitação 
para 1,67%.

O terceiro impacto mais 
importante do IPCA-15 de 
junho veio dos alimentos, que 
tiveram uma alta de preços de 
0,41%. A inflação do grupo foi 
mais moderada do que no mês 
anterior (0,48%). Os demais 
grupos de despesa tiveram 
as seguintes taxas: saúde e 
cuidados pessoais (0,53%), 
artigos de residência (1,38%), 
vestuário (0,88%), despesas 
pessoais (0,32%), comuni-
cação (0,15%) e educação 
(0,03%) (ABr).

dos itens que mais influenciou 
a inflação de junho. Também 
foi observado aumento de 
custo de outros combustíveis: 

gás veicular (12,41%), etanol 
(9,12%) e óleo diesel (3,53%). 
Outra alta importante em ju-
nho veio da energia elétrica, 

Primeiro Feirão da Casa Própria 
oferece 180 mil imóveis

A Caixa iniciou um feirão por meio do qual coloca em 
oferta 180 mil imóveis novos em condições especiais de 
financiamento. O 1º Feirão Digital da Casa Própria vai 
até o dia 4 de julho e contará com a participação de 800 
incorporadoras imobiliárias e 1,1 mil correspondentes 
Caixa Aqui. Esta é a primeira edição online do feirão, 
que será feito por meio de uma plataforma disponibili-
zada no site (www.feirao.caixa.gov.br)

Nessa plataforma será possível acessar informações 
sobre os imóveis ofertados, escolher o imóvel, realizar uma 
simulação de financiamento habitacional e ser atendido 
por um correspondente Caixa Aqui ou incorporadores 
imobiliários via chat. De acordo com a Caixa, para o 
negócio ser fechado basta o interessado apresentar um 
documento oficial de identificação e um comprovante 
de renda atualizado, emitido no máximo há dois meses. 

É possível usar o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) para a aquisição do imóvel. Para tanto, 
basta apresentar a última declaração do Imposto de 
Renda e recibo de entrega à Receita Federal, além da 
Carteira de Trabalho ou Extrato de FGTS. A simulação 
pode ser feita também por meio do aplicativo Habita-
ção Caixa, via smartphone. Nele é possível, além da 
simulação, fazer a solicitação e o acompanhamento do 
financiamento imobiliário, bem como o gerenciamento 
do contrato.

O 1º Feirão Digital Caixa da Casa Própria oferece ainda 
mais de 6 mil imóveis adjudicados Caixa com condições 
especiais de financiamento. Os imóveis podem ser 
100% financiados no Sistema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo (SBPE), com juros a partir de taxa re-
ferencial (TR) mais 2,5% ao ano mais remuneração da 
Poupança. A carência pode ser de seis meses e a tarifa 
é reduzida (ABr).

Aumenta a 
confiança da 
construção

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br



A internacionalização 
das empresas nos 

dias atuais
Após as duas grandes 
guerras, e com o 
posterior início da 
Guerra Fria, ocorreu 
um despertar por 
parte da humanidade, 
marcado pela queda 
do Muro de Berlim

Antes, o foco principal 
dos governantes era 
fazer do seu país “o 

melhor”. Tal ideia custou um 
preço tão alto às nações ide-
alizadoras, que até mesmo 
as principais percursoras 
mudaram o entendimento. 
Depois de um dos momen-
tos mais obscuros vividos 
pelo homem, foram inú-
meras as transformações 
humanitárias vivenciadas. E 
o mundo comercial também 
sofreu o impacto. 

Com a potencialização 
da globalização e evolução 
constante das tecnologias, 
tornou-se ainda mais impro-
vável identificar os países 
como completamente inde-
pendentes uns dos outros, 
constatando-se, de uma vez 
por todas, que a verdadeira 
prosperidade não é possível 
em isolamento autárquico. 

O comércio entre os 
países foi um dos setores 
mais aperfeiçoados, pois 
foi identificado, na prática, 
o ensinamento de Kant: 
“O espírito do comércio 
não pode coexistir com a 
guerra”. 

A transação internacional 
entre empresas de dife-
rentes países é essencial 
não só pela necessidade 
de recursos naturais, mas 
também porque o comércio 
internacional é uma condi-
ção para que a humanidade 
mantenha-se pacífica, me-
nos preconceituosa e com a 
certeza do quanto todos são 
interdependentes entre si. 

No entanto, se o universo 
empresarial é muito dinâmi-
co em sua esfera interna, 

imaginemos só a quantidade 
e velocidade das mudanças 
vivenciadas pelas compa-
nhias que fazem empreen-
dimentos internacionais.

Portanto, é preciso que 
os administradores de em-
presas internacionalizadas 
tenham um jurídico espe-
cializado no assunto, para 
os assistirem, viabilizando 
soluções pacíficas das con-
trovérsias que venham a 
surgir, conforme determina 
o artigo 33, da Carta das 
Nações Unidas.

Vale ressaltar que, a em-
presa que deseja se inter-
nacionalizar necessita de 
um planejamento tributário 
bastante eficaz, de modo a 
evitar possíveis bitributa-
ções e abusos de direito, 
identificando quais são as 
maiores vantagens e saí-
das fiscais, com objetivo 
de alavancar os negócios. 
Além disso, ainda que os in-
teresses das partes mudem, 
se houver um jurídico apto, 
podem ser preservados os 
direitos e obrigações dos 
membros. 

Caso haja organização 
e orientação adequada, 
desde os desembaraços 
aduaneiros até a entrega 
final do produto, muitos 
resultados positivos podem 
ser alcançados, sendo o 
comércio internacional uma 
ótima estratégia para os 
empresários que desejam 
obter maiores vantagens 
competitivas, fortalecendo 
sua marca, aumentando da 
carteira de clientes e fugin-
do da sazonalidade.

Melhoras não ocorrem 
só no âmbito privado, mas 
também público, dado que o 
país terá um mercado mais 
diversificado e competitivo, 
melhorando a qualidade dos 
produtos e maior capital de 
giro nacional.

(*) - É advogado especialista em 
Direito Internacional e Empresarial e 
sócio do escritório Mariano Santana 

Sociedade de Advogados.

José Santana Júnior (*)
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O grande diferencial do programa de afiliados é que não existe 
restrição no potencial de vendas que você pode fazer.

Para quem possui o costume de produzir seu próprio 
conteúdo, uma das principais dúvidas que surgem é como 
é possível fazer dinheiro com esse conteúdo. Em um ce-
nário de dificuldades financeiras, rentabilizar o seu hobby, 
que muito provavelmente é sobre uma área que você tem 
interesse e conhecimento, pode ser uma opção viável. 

Um levantamento do Orbit Media Blogging Statistics 
mostrou que o Brasil é o quarto país no mundo com mais 
publicações em blogs. “Uma vez inserido em uma rede de 
afiliados, os produtores de conteúdo podem imediatamente 
começar a procurar por parcerias comerciais. Ao promover 
essas marcas ou seus produtos, eles podem facilmente 
começar a monetizar seu conteúdo e gerar crescimento 
nos seus negócios”, afirma Rodrigo Genoveze, Country 
Manager da Awin no Brasil, uma das maiores redes de 
marketing de afiliados do mundo. 

Como mostra o Website Hosting Grating, publicações em 
blogs foram as plataformas mais populares para marketing 
de conteúdo em 2020, empatados em 65% com as mídias 
sociais. Os mesmos dados mostram que blogging foi a 
forma preferida de gerar conteúdo rentável nas empresas 
de todo o mundo. O marketing de afiliados apresenta-se 
como uma solução nesse cenário. Mas o que ele pode fazer 
para que sua plataforma encontre parceiras relevantes e 
um aumento de receita? 

O grande diferencial do programa de afiliados é que não 
existe restrição no potencial de vendas que você pode fazer.
	 •	Junte-se a um programa de afiliados - Felizmente, 

existe uma variedade de diferentes formas para se 
fazer dinheiro com o marketing de afiliados. Pode ser 
que ocorra um pouco de tentativa e erro no começo, 
e isso é o porquê de se juntar a uma rede global de 
parceiros, como a Awin, ser uma das coisas mais 
importantes.

	 •	A palavra-chave é consistência - A melhor e mais 
autêntica forma de se fazer dinheiro com o marketing 
de afiliados é construir um público em torno do nicho 
pelo qual você é apaixonado ou tem interesse. Há quem 
ache que estar criando conteúdo constantemente é 
cansativo, mas é vital para criar confiança e um bom 
relacionamento com a base que você está criando.

	 •	Confiança é necessária - Assim como em qualquer 
outro relacionamento, a confiança é algo que se demora 

Microsoft bate recorde 
em Wall Street

Vivaldo José Breternitz (*)

A Microsoft vive momentos felizes na bolsa americana, tendo 
passado a valer mais de US$ 2 trilhões, abaixo apenas da Apple, 
que vale cerca de US$ 2,2 trilhões. 

Além dessas big techs, apenas a petroleira saudita Aramco 
chegou a valer mais de 2 trilhões, mas por um curto período, 
estando agora no patamar de 1,9 trilhão. 

Com alta de 19% desde o início do ano, as ações da Microsoft 
estão com desempenho melhor do que as da Apple e Amazon, 
graças às expectativas dos investidores de que a empresa terá um 
crescimento sustentado no longo prazo, em função da prestação 
de serviços para computação em nuvem. Demorou 33 anos para 
que a Microsoft, desde que suas ações passaram a ser negociadas 
em Wall Street, chegar a US$ 1 trilhão, o que aconteceu em 2019. 

Mas nos últimos dois anos, esse valor dobrou, o que analistas 
de mercado creditam à gestão de seu CEO Satya Nadella, que 
desde que assumiu o cargo em 2014, implantou profundas 
alterações na gestão da empresa, ao mesmo tempo que tem 
conseguido rechaçar os ataques de congressistas americanos, 
ao contrário do que acontece com Apple e Amazon, que estão 
sendo pressionadas por práticas anticompetitivas. 

Diferentemente do que acontece com a empresa, o momento é 
difícil para Bill Gates, um de seus fundadores. Gates e sua esposa 
recentemente se separaram, em meio a rumores de seu envolvi-
mento com uma funcionária e com Jeffrey Epstein, um financista 
acusado de tráfico de menores e que se suicidou na prisão. 

Para felicidade dos acionistas, esses rumores não abalaram 
a Microsoft. 

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

Uma fóssil bem preservado na China 
pode fazer uma grande mudança no 
que se sabe sobre a evolução humana. 
Pesquisadores analisaram um crânio 
quase completo de uma nova espécie, 
batizada de Homo longi, mas que vem 
sendo chamada de “homem dragão”, 
no sítio de Harbin. O crânio havia sido 
encontrado na década de 1930, mas 
estava “escondido” dos pesquisadores 
internacionais e só agora foi analisado.

As informações sobre o achado 
foram publicadas na sexta-feira (25) 

Em tantos anos da 
existência da tele-
fonia, talvez essas 

sejam as frases mais faladas 
e ouvidas por operadores 
e clientes. Ter uma comu-
nicação omnichannel e 
digital é fundamental para 
a realidade atual, a boa e 
tradicional comunicação por 
voz não deve ser deixada de 
lado. Afinal, esse é ainda - e 
continuará sendo - um canal 
fundamental para estabele-
cer bons relacionamentos 
com o público das marcas. 
Entenda! 

No dia 10 de março de 
2021, foi celebrado o ani-
versário de 145 anos da 
data da primeira chamada 
feita entre duas pessoas por 
transmissão elétrica. Revo-
lucionou o mundo e, durante 
todo esse tempo, se mostrou 
uma tecnologia essencial 
para as relações humanas 
e uma ponte importante de 
conexão. Sendo assim, as 
corporações não poderiam 
ficar de fora. Os Serviços de 
Atendimento ao Cliente - os 
SACs - surgiram durante o 
desenvolvimento do século 
XX e, até hoje, permanecem 
como uma plataforma de 
diálogo imprescindível para 
os negócios funcionarem. 

Mesmo com a importância 
do digital, principalmente 
após a pandemia do Corona-
vírus, a voz  ainda se man-
tém protagonista para os 
brasileiros e para o mundo. 
Isso porque o ser humano 

Mesmo com a importância do digital, a voz ainda se mantém 
protagonista para os brasileiros e para o mundo.

Embora ter canais digitais seja vital, 
o telefone permanece relevante

“Alô!”, “Com quem eu falo?”, “Como posso ajudar?”, “Vou transferir a ligação ao setor responsável”... 

no mercado”. 
A experiência do consumi-

dor deve ser um tópico cada 
vez mais em voga nas discus-
sões corporativas. “O público 
está exigindo padrões cada 
vez mais altos nas relações 
com as companhias e acom-
panhar as tendências é ter 
visão de futuro”, continua 
Mencaci. Para uma vivência 
completa, o Chatbot, seja no 
site ou no Whatsapp, assim 
como o E-mail também 
são boas ferramentas de 
inicialização da jornada dos 
consumidores.

“Com eles, é possível 
filtrar as necessidades das 
pessoas, direcioná-las aos 
canais corretos e fornecer 
opções de maneira huma-
nizada e precisa, inclusive 
com o uso da telefonia”, 
diz o presidente. Afinal, o 
mesmo estudo aponta: 67% 
dos participantes querem 
um contato online rápido, 
intuitivo e capaz de suprir 
as demandas de maneira 
assertiva. 

Mencaci finaliza dando 
destaque na tecnologia como 
um todo. “Seja ao telefone 
ou pelo digital, os recursos 
tecnológicos são grandes 
aliados do atendimento ao 
consumidor. Por isso, contar 
com o melhor suporte para 
promover qualidade nesse 
quesito pode garantir resul-
tados mais expressivos aos 
negócios”. - Fonte e outras 
informações: (www.totalip.
com.br).

consegue transmitir com a 
fala conteúdos de maneira 
mais rápida em relação a um 
texto, por exemplo. Não à 
toa, os atendentes são trei-
nados a conversar sorrindo, 
pois passam nas entonações 
um bom estado de espírito 
e amenizam a postura do 
cliente em linha. Isso foi 
apontado pelo estudo “O 
ponto crítico digital: como 
as empresas equilibram as 
demandas digitais e huma-
nas do customer services?”. 

Segundo o levantamento, 
79% da sociedade dá priori-
dade à interação humana ao 
contatar uma organização. 
“Isso não minimiza a impor-
tância e a aderência dos ro-
bôs na operação. Muito pelo 
contrário, a percepção de um 
suporte mais rápido, com o 

pré-atendimento pelos agen-
tes virtuais, traz satisfação 
e destaca a necessidade de 
usar recursos personaliza-
dos de maneira integrada”, 
comenta Carlos Henrique 
Mencaci, presidente da Total 
IP - Soluções e Robôs para 
Contact Centers.  

Ferramentas como os 
Agentes Virtuais, PABX Cor-
porativo, Gravação de Voz 
e Telas, DAC’s, Controle de 
Monitoria e os mais recen-
tes, como o transcription 
com detecção de palavras 
chaves e sentimentos, são 
alguns dos destaques para 
uma experiência satisfatória 
para quem está do outro 
lado da linha. “Contar com 
uma solução completa é 
a melhor estratégia para 
manter a marca relevante 
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Como usar o marketing de afiliados 
para monetizar seu blog

para conseguir. É aqui que você precisa ser paciente e 
consistente na sua aproximação. As pessoas tendem a 
não gostar de se sentirem como se estivessem sendo 
abordadas para a venda de alguma coisa. Então mes-
mo que você queira fechar acordos de parceria, seu 
público precisa sentir que quaisquer produtos que 
você comente sejam uma recomendação autêntica.

	 •	Encontre boas parcerias - Uma vez estabelecida 
essa confiança com seu público, você deve começar 
a considerar com quem você fará sua parceria. Afinal 
de contas, isso reflete na sua marca e impacta a forma 
como sua base te vê. Se seu conteúdo é sobre produ-
tos de cabelo, promover uma assinatura de receitas 
pode não ser a melhor opção. Procure por parcerias 
que trabalhem junto com sua marca e sejam úteis e 
relevantes ao seu público.

Com tantos programas de afiliados para se escolher, 
muitos produtores de conteúdo veem esse processo de 
escolha como uma dor de cabeça. Nesse estágio no seu 
negócio com o marketing de afiliados, é importante traba-
lhar com uma rede experiente, que não só tenha acesso 
a uma boa quantidade de parceiros, mas que também 
possa te guiar durante todo o processo. - Fonte e outras 
informações: (www.awin.com.br).
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Homo longi ou ‘homem dragão’ viveu 
há cerca de 146 mil anos.

China descobre restos de ‘homem dragão’ e pode mudar evolução
na revista “The Innovation” e mos-
tram três estudos coordenados pela 
Academia de Ciências da China e do 
Museu de História Natural de Londres. 
Segundo os cientistas, o “homem dra-
gão” viveu há cerca de 146 mil de anos 
e pode ser o “parente mais próximo” 
do Homo sapiens, “roubando” o lugar 
que os pesquisadores dão para o Homo 
neanderthalensis (o neandertal).

Eles ainda não descartam que as 
três espécies possam ter convivido no 
mesmo período de tempo. “O fóssil de 

Harbin é um dos fósseis de crânio hu-
mano mais completos do mundo. Esse 
fóssil preserva muitos detalhes morfo-
lógicos que são críticos para entender 
a evolução do Homo genus e a origem 
do Homo sapiens”, disse Qiang Li, um 
dos autores, à revista científica. 

Ainda conforme os pesquisadores, as 
características, em um primeiro olhar, 
são muito semelhantes aos “homens 
modernos’, mas tem alguns detalhes 
bastante diferentes como uma boca mui-
to mais larga, órbitas oculares maiores 

e quase quadradas e dentes grandes. 
Eles acreditam que o crânio per-

tenceu a um exemplar do sexo mas-
culino, de cerca de 50 anos. Essa é a 
segunda grande descoberta em termos 
evolutivos nas últimas 48 horas. Na 
quinta-feira (24), pesquisadores is-
raelenses informaram ter localizado 
restos mortais de um neandertal que 
tinha características próprias da espé-
cie e de linhagens Homo arcaicas. É 
a primeira vez que ossos do tipo são 
localizados fora da Europa (ANSA).
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NOTA 1 - Contexto Operacional: A OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ – 
OSEL, fundada em 23 de dezembro de 1964, é uma associação civil sem fins econômi-
cos, na forma do artigo 53 do Código Civil, de caráter educacional , que atua em ensino 
superior há mais de 50 anos, e conta com 4 (quatro) campi, localizados nos estados de 
São Paulo e Minas Gerais e Polos Educacionais de Ensino a Distância. A Entidade cum-
pre seus objetivos sociais, aplicando integralmente no país os recursos, prestando re-
levantes serviços à comunidade na qual está inserida, com destacada atuação na área 
de educação superior. Dentro das principais atividades desenvolvidas destacam-se os 
cursos de graduação, de pós-graduação, de especialização e extensão universitária, os 
programas e projetos sociais e o atendimento clínico. A Associação, por ser instituição 
de educação sem fins lucrativos, cumpre os requisitos dos artigos 9º e  14º do Código 
Tributário Nacional e em respeito ao artigo 150, inciso VI, alínea ¨c¨ da Constituição Fe-
deral está imune de tributação. A Associação também atua em conformidade com a Lei 
nº 11.096 de 13/01/2005 que trata o Programa Universidade para Todos - PROUNI e a 
Lei nº 12.101 de 27/11/2009, sendo possuidora de Certificado de Entidade Beneficente 
de Assistência Social emitido pelo MEC. A entidade faz juz também à isenção prevista 
no art. 195 parágrafo 7º da Constituição Federal, atendendo todas as condições para 
gozo desse benefício.  1.1. Aprovação das demonstrações financeiras: As presentes 
demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria da Entidade em 22 abril de 
2021, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta data. NOTA 2 - Apre-
sentação das Demonstrações Financeiras: As Demonstrações financeiras foram ela-
boradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil,que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e as orientações contidas na Resolução CFC nº. 1.409/12 (ITG 2002) - Entidade 
sem Finalidade de Lucro. NOTA 3 - Principais Diretrizes Contábeis: a. Apuração do 
superávit (déficit) do exercício: O reconhecimento das receitas e despesas é efetua-
do em conformidade com o regime de competência de exercício. A receita de serviços 
prestados é reconhecida no resultado em função da sua realização. Uma receita não é 
reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. b. Ativos financeiros 
registrados pelo valor justo por meio do resultado: A associação reconhece os em-
préstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos 
os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da nego-
ciação na qual a Associação se torna uma das partes das disposições contratuais do 
instrumento. A Associação tem os seguintes ativos e passivos financeiros não derivati-
vos: ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos 
e recebíveis. c. Instrumentos mantidos até o vencimento: São ativos financeiros não 
derivativos com pagamentos fixos ou determináveis com vencimentos definidos e para 
os quais a Associação tem a intenção positiva e capacidade de manter até o vencimento 
seus instrumentos de dívida, esses são classificados como mantidos até o vencimento. 
Investimentos mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado utili-
zando o método da taxa de juros efetiva, deduzido de eventuais reduções em seu valor 
recuperável. d. Empréstimos e recebíveis: Os empréstimos e recebíveis devem ser 
mensurados pelo custo amortizado por meio da utilização do método da taxa efetiva 
de juros, reduzidos por eventuais reduções no valor recuperável. e. Ativos circulantes 
e não circulantes: Contas a receber de alunos. Refere-se a direitos a receber de alu-
nos, pela contraprestação de serviços educacionais, porém não recebidas, ou acordos 
firmados juntos aos estudantes de mensalidade já vencidas e cobranças judiciais. f. 
Provisão para créditos duvidosos:Constituída em montante considerado suficiente 
pela Administração para fazer face a eventuais perdas na realização das mensalidades. 
g. Estoques: Referem-se aos materiais de uso administrativo e manutenção, avaliados 
ao custo médio de aquisição que não excede o valor de mercado. h. Imobilizado: Está 
demonstrado ao custo de aquisição, formação ou construção, inclusive juros e demais 
encargos financeiros capitalizados. A depreciação é calculada pelo método linear com 
bases nas taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 7 e leva em consideração o tempo 
de vida útil estimado dos bens com os respectivos valores residuais. Outros gastos são 
capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item 
do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa 
quando incorrido. i. Arrendamento mercantil financeiro: Determinados contratos de 
arrendamento mercantil transferem substancialmente à Associação os riscos e bene-
fícios inerentes à propriedade de um ativo. Esses contratos são caracterizados como 
contratos de arrendamento financeiro e os ativos são reconhecidos pelo valor presen-
te dos pagamentos mínimos previstos em contrato. Os bens são depreciados pelas 
taxas de depreciação aplicáveis a cada grupo de ativo, conforme a Nota Explicativa 
nº 7. Os encargos financeiros relativos aos contratos de arrendamento financeiro são 
apropriados ao resultado ao longo do prazo do contrato, com base no método do custo 
amortizado e da taxa de juros efetiva. j. Redução ao valor recuperável: Os ativos do 
imobilizado e do intangível têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, 
caso haja indicadores de perda de valor. k. Passivo circulante e não circulante: Os 
passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos 
circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, calculados transação a 
transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada 
transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra as contas 
de resultado que deram origem ao referido passivo. l. Provisão: Uma provisão é reco-
nhecida no balanço quando a Associação possui uma obrigação legal constituída como 
resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido 
para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. m. Matrículas recebidas antecipadamente:Refere-se 
aos valores recebidos de alunos da Associação, referentes às matrículas recebidas no 
final do exercício que serão reconhecidas no resultado do exercício seguinte de acordo 
com o regime de competência. 
NOTA 4 - Caixa e equivalentes de caixa:  2020 2019
Caixa 17.333 17.333
Bancos 2.547.951 2.167.506
Total 2.565.285 2.184.841
NOTA 5 - Contas a receber de alunos:  2020 2019
Contas a Receber 116.109.699 115.494.110
Cheque em Cobrança - 2.366.108
FIES 4.710.281 3.928.347
Total 120.819.980 121.788.566
Provisão para créditos duvidosos
 (88.806.795) (84.380.727)
Total 32.013.185 37.407.838
De acordo com estudo elaborado por seu Departamento Financeiro, a Instituição deter-
minou os percentuais a serem aplicados sobre os saldos a receber e aqueles vencidos 
e não pagos que variam em função dos índices de inadimplência dos últimos quatro 
anos. 

OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ – OSEL
CNPJ nº 18.301.267/0001-84

RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA
Senhores Associados: A Administração da OSEL – OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete a apreciação de Vossas Senhorias os balanços patrimoniais levantados em 31 de dezembro 2020 e 2019, as respectivas demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio líquido e do Fluxo de caixa correspondentes aos exercícios findos naquelas datas e o Parecer dos Auditores Independentes. Agradecemos todo o apoio recebido.                                                                                                                                                      A Administração

BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de Dezembro de 2020 e 2019  - Em R$ (Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31/12/2020
As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

Ativo Notas 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 
  Caixa e equivalentes de caixa 4 2.565.285 2.184.840
  Mensalidades a Receber 5 32.013.185 37.407.839
  Outros Créditos 6 532.657 813.964
  Almoxarifado  129.237 143.018
  Despesas Exercício Seguinte  5.316.398 6.177.892
  Adiantamento Diversos  986.716 970.227
Total do Ativo Circulante  41.543.478 47.697.780
Não Circulante 
Realizável a Longo Prazo  
  Depósitos Judiciais  7.024.428 5.389.620
  Outros Créditos  1.034.778 1.264.790
Total do Realizável a Longo Prazo  8.059.206 6.654.410
  Imobilizado 7 57.765.539 29.412.926
  Intangível 7 380.213 261.964
Total do Imobilizado  58.145.752 29.674.890
Total Ativo Não Circulante  66.204.958 36.329.300
Total do Ativo  107.748.436 84.027.080

Passivo Notas 31/12/2020 31/12/2019
 Circulante 
   Fornecedores   2.784.577 4.628.489
   Obrigações Trabalhistas 8 20.826.113 20.306.344
   Empréstimos e Financiamentos 9 5.912.127 108.828.805
   Obrigações Fiscais 10 25.781.166 42.672.566
   Obrigações Diversas  3.032.832 9.725.041
   Mensalidades Antecipadas 11 14.923.342 15.718.570
Total do Passivo Circulante  73.260.157 201.879.815
Não Circulante 
 Exigível a Longo Prazo 
   Empréstimos e Financiamentos 9 132.112.937 32.562.231
   Obrigações Fiscais 10 61.786.876 35.571.976
   Provisão para Contingências 12 11.307.769 6.963.156
Total do Passivo Não Circulante  205.207.582 75.097.363
 Patrimônio social a descoberto 
   Déficits Acumulados 13 (170.719.303) (192.950.097)
Total do Patrimônio Social  (170.719.303) (192.950.097)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  107.748.436 84.027.080

 31/12/2020 31/12/2019
Atividades Operacionais 
  Superávit (Déficit) do exercício 28.085.759 18.953.228
  Depreciações e Amortizações 2.931.349 2.589.696
  Ajuste de Exercícios Anteriores (5.854.964) 
 25.162.144 21.542.924
(Aumento) Redução nos ativos operacionais: 
  Mensalidades a Receber 5.394.653 (11.361.211)
  Adiantamentos a Terceiros (16.489) (16.524)
  Almoxarifado 13.782 45.278
  Despesas Antecipadas 861.493 (895.911)
  Outros Créditos 281.307 (108.890)
  Realizável a Longo Prazo (1.404.796) (913.588)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais 
  Fornecedores (1.843.912) (1.395.641)
  Obrigações Trabalhistas 519.769 (585.817)
  Obrigações Fiscais (16.891.400) 463.976
  Obrigações Diversas (6.692.209) 970.088
  Mensalidades Antecipadas (795.228) 2.090.816
  Exigível a Longo Prazo 30.559.513 12.044.342
 Caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais 9.986.483 336.918
Atividades de Investimentos 
   Investimentos 
   (Aumento) do Imobilizado e Intangível (31.402.210) (20.088.961)
Atividade de Financiamento 
   Aumento (Redução) de 
 empréstimos de curto prazo (102.916.678) (2.952.600)
   Aumento (Redução) de empréstimos a LP 99.550.707 1.502.945
 Caixa líquido gerado pelas atividades
  de Investimentos e Financiamentos (34.768.181) (21.538.616)
 Caixa líquido gerado pelas atividades Operacionais,
 de Investimentos e de Financiamentos 380.446 341.226
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 2.184.841 1.843.614
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 2.565.285 2.184.841
Aumento (redução) líquido nas disponibilidades 380.444 341.226

 2020 2019
Superávit (Déficit) acumulados 28.085.759 18.953.228
Outros resultados abrangentes 0 0 
Total dos resultados abrangentes 28.085.759 18.953.228

 Patrimonio Reserva Déficits
Conta Social de Capital Acumulados Soma
Saldos em 01/01/ 2019 3.000.000 - 214.903.326 211.903.326
Superávit (Déficit) do Período - - (18.953.228) (18.953.228)
Ajustes Exercícios Anteriores - - - -
Saldo em 31/12/2019 3.000.000 - 195.950.098 192.950.098
Superávit (Déficit) do Período - - 28.085.759 28.085.759
Ajustes Exercícios Anteriore - - 5.854.964 5.854.964
Saldos em 31/12/2020 3.000.000 - 173.719.303 170.719.303

 Notas 31/12/2020 31/12/2019
Receita de Prestação Serviços Educacionais
  -Educação Superior- Graduação
Receita de Mensalidades - Alunos Pagantes  489.989.251 417.408.284
Receita de Mensalidades - Bolsistas 
 PROUNI INTEGRAL - Lei 11.096/2005  34.021.628 26.070.496
Receita de Mensalidades - Bolsistas 
 PROUNI PARCIAL - Lei 11.096/2005  2.729.176 2.728.755
Receita de Mensalidades - Bolsistas 
 INTEGRAL PRÓPRIA - Lei 12.101/2009  6.582.558 5.450.583
Receita de Mensalidades - Bolsistas 
 PARCIAL PRÓPRIA - Lei 12.101/2009  822.038 842.309
Receita de Mensalidades - Bolsistas
 INTEGRAL FUNCIONÁRIOS, DEPEND. E OUTROS  3.384.105 2.132.711
  537.528.756 454.633.138
Deduções da Receita Serviços Educacionais -
Educação Superior - Graduação
Bolsa de Estudo Concedidas - Educação Superior - Graduação 
Receita de Mensalidades - Bolsistas 
 PROUNI INTEGRAL - Lei 11.096/2005 14 (34.021.628) (26.070.496)
Receita de Mensalidades - Bolsistas 
 PROUNI PARCIAL - Lei 11.096/2005 14 (2.729.176) (2.728.755)
Receita de Mensalidades - Bolsistas
 INTEGRAL PRÓPRIA - Lei 12.101/2009 14 (6.582.558) (5.450.583)
Receita de Mensalidades - Bolsistas 
PARCIAL PRÓPRIA - Lei 12.101/2009 14 (822.038) (842.309)
Receita de Mensalidades - Bolsistas 
INTEGRAL FUNCIONÁRIOS, DEPEND. E OUTROS 14 (3.384.105) (2.132.711)
Receita de Mensalidades - Bolsistas Instituição - -
Mensalidades Canceladas - Educação Superior 
- Graduação  (99.651.804) (84.636.264)
  (147.191.309) (121.861.118)
Receita Liquida - Prestação Serviços 
Educacionais -Educação Superior- Graduação  390.337.447 332.772.020
Custos com Serviços Educacionais - 
 Educação Superior - Graduação 15 (59.349.064) (55.020.221)
Superávit Bruto - Receitas Educacionais - 
 Educação Superior - Graduação  330.988.383 277.751.799
Receitas Administrativas - Educação Superior - Graduação 
  Receita de Aluguel  146.743 459.572
  Receita de Taxas  2.795.446 4.764.647
  2.942.189 5.224.219
Despesas Administrativas - Educação Superior - Graduação 
  Salários, Outras Remunerações e Encargos 16 (34.742.325) (30.417.151)
  Despesas Administrativas 17 (128.363.424) (107.497.253)
  Depreciações  (2.931.349) (2.589.696)
  (166.037.098) (140.504.100)
Superávit Operacional - Educação Superior
  - Graduação  167.893.474 142.471.918
Despesas Financeira Líquida 
  Despesas Financeiras  (167.452.118) (128.047.573)
  Receitas Financeiras  27.644.403 4.528.883
  (139.807.715) (123.518.690)
Superávit (Déficit) do exercício  28.085.759 18.953.228

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Para os Exercícios Findos em 31/12/2020 e de 2019 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Para os Exercícios Findos em 31/12/2020 e de 31/12/2019 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Para os Exercícios Findos em 31/12/2020 e de 2019 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT
Para os Exercícios Findos em 31/12/2020 e de 31/12/2019 (Em Reais)

NOTA 6 - Outros Créditos:  2020 2019
Adiantamentos Fornecedores 532.657 813.964
NOTA 7- Imobilizado/Intangível:    2020 2019
   Depreciação/
Descrição Taxa anual   amortização
 de deprec. Custo  acumulada Líquido Líquido
Imobilizado
Terrenos 375.000 0 375.000 375.000
Acervo Bibliográfico 10% 6.262.100 (4.665.712) 1.596.387 2.112.726
Máquinas, Aparelhos 
 e Equipamentos 10% 11.392.001 (4.339.201) 7.052.799 6.088.052
Computadores e Periféricos 20% 433.154 (433.154) 0 0
Móveis e Utensílios 10% 2.888.614 (1.351.587) 1.537.027 1.393.470
Benfeitorias em Imóveis 
 de Terceiros 4% 52.563.088 (5.358.807) 47.204.281 19.442.775
Equipamentos Médicos
  e Cirúrgicos 10% 96.114 (96.071) 43 903
Soma Imobilizado  74.010.070 (16.244.532) 57.765.538 29.412.926
Bens Intangíveis
Direitos Autorais 20% 1.731.700 (1.731.700) 0 646
Software 20% 1.021.750 (641.538) 380.213 261.318
Soma Intangíveis  2.753.450 (2.373.238) 380.213 261.964
Total Imobilizado  76.763.521 (18.617.770) 58.145.751 29.674.890
8 – Obrigações trabalhistas: 
 Circulante 2020 2019
Salários a pagar 4.117.475 4.050.092
Provisões para férias e encargos 4.874.597 4.474.349
FGTS a recolher 682.210 664.022
INSS a recolher sobre folha de pagamento 11.151.830 11.117.879
Total 20.826.113 20.306.343
NOTA 9 – Empréstimos e financiamentos: 
Circulante Indexador 2020 2019
Banco BVA CDI + 1,10% a.m - 65.257.449
Banco BVA CDI + 1,80% a.m. - 7.863.731
Banco Rural CDI + 1,24% a.m. - 28.148.400
Banco Safra CDI + 1,89% a.m.  - 779.292
Banco Santander conta movimento 12,99% a.m.  24.568   57.562
Banco Daycoval conta movimento 7,00% a.m 2.995.800 1.400.000
Banco Daycoval CDI + 2,30 % a.m 1.691.759 2.661.739
Banco Paulista CDI + 0,80% a.m.        - 1.118.822
Banco Santander 1,65% a.m. 1.200.000 1.541.811
Total Circulante     5.912.127 108.828.805
Não Circulante 
Banco BVA CDI + 1,10% a.m 65.257.449 -
Banco BVA CDI + 1,80% a.m 7.863.731 -
Banco Rural CDI + 1,24% a.m 28.148.400 -
Banco Daycoval CDI + 2,30 % a.m     - 1.720.378
Eral Recuperadora de Ativos  1.067.193 1.068.465
Malville Holdings S.A.  29.773.388 29.773.388
Banco Itaú      2.777 
Total Não Circulante  132.112.937 32.562.231
Total Circulante e Não Circulante  138.025.064 141.391.036
As parcelas a Longo Prazo possuem prazos de vencimentos para 2022.
Os Bancos BVA e Rural estão sob intervenção federal
Os empréstimos são, em sua maior parte, na modalidade de capital de giro e estão 
sendo utilizados para geração de caixa e para liquidação das obrigações de curto prazo 
da Associação.
NOTA 10 - Obrigações Fiscais
Circulante 2020 2019
Impostos Federais 13.951.200 34.656.204
IPTU / IRRF Aluguel 44.740 67.511
Pis/Cofins/CSLL Serv. Terceiros 374.022 513.341
INSS/ISS s/Serviços de Terceiros 884.143 1.000.751
Parcelamento Impostos 10.527.061 6.434.759
Total 25.781.166 42.672.566
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2020 2019
Parcelamento Imp. Federais - PERT a 44.882.427 26.614.375
Parcelamento FGTS b 6.582.928 7.668.265
Parcelamento IPTU c 10.321.521 1.289.336
Total 61.786.876 35.571.976
(a) Trata-se de parcelamento  em 96 meses vencíveis em parcelas mensais no período 
de 2021 a 2028.
(b) Trata-se de parcelamento em 60 meses vencíveis em parcelas mensais de 2018 
a 2023.
(c) Trata-se de parcelamento em 180 meses vencíveis em parcela mensais de 2015 
a 2030.
NOTA 11 – Mensalidades Antecipadas: Referem-se às taxas de inscrição para os 
exames de vestibular e ao pagamento da primeira parcela de semestralidade no mo-
mento da efetivação da matrícula do ano letivo de 2020. São apropriadas ao resultado 
no transcorrer do exercício seguinte. No exercício de 2020  R$ 14.923.341  e no exercí-
cio de 2019 R$ 15.718.570. NOTA 12 - Provisão para contingências Trabalhistas e 
Cíveis: A Associação possui diversas reclamações trabalhistas e cíveis em andamento 
judicial. A perda estimada dos processos como sendo de risco provável, de acordo com 
a opinião de seus assessores jurídicos, em função da expectativa de desfecho dos 
processos é de R$ 11.307.768  para os quais a Associação registrou uma provisão. 
Para os processos considerados como possíveis (menos de 50% de chance de perda), 
não foram efetuadas provisão para riscos nos valores de R$ 2.642.481 e R$ 23.657.248 
para Assuntos Trabalhistas e Cíveis respectivamente.
 2020 2019
Contingências Trabalhistas 10.125.777 5.011.612
Contingências Cíveis 1.180.991 1.951.544
Total 11.307.768 6.963.156
NOTA 13 – Patrimônio social (Passivo a descoberto): O Patrimônio Social é apre-
sentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos 
valores dos Superávits e diminuído dos Déficits ocorridos. Em 31.12.2020 o saldo era 
de R$ 170.719.303 negativo. Em conformidade com seu plano de trabalho, a Entidade 
vem implementando uma estratégia para alcançar o equilíbrio financeiro da Instituição, 
tendo em vista a eliminação sistemática e completa de valores em atraso, com o pa-
gamento de suas obrigações junto a bancos, fisco e parcelamentos dentro dos prazos 

de vencimentos. Paralelamente estão sendo desenvolvidas medidas com o objetivo de 
redução dos custos administrativos, acadêmicos e financeiros, bem como melhoria dos 
controles internos. Nota 14 - Demonstrativo das Bolsas: Lei 12.101 de 2009 (alterada 
pela Lei 12.868 de 2013) Portaria Normativa MEC nº 15 de 2017
 Educação Superior
 (COM adesão ao PROUNI) Valores
Total de alunos matriculados (a) 37.877 537.528.755,70
Alunos bolsa integral (Lei 12.101/2009) 1.384 6.582.557,80
Quantidade de Bolsas INTEGRAIS concedidas 
a FUNCIONÁRIOS, DEPENDENTES E OUTROS. 243 3.384.105,00
Alunos bolsa integral (Lei 11.096/2005 - PROUNI) 3.998 34.021.627,54
Número total de alunos com
 bolsa integral (Lei 12.101/2009) 5.382 40.604.185,34
Alunos inadimplentes (d) 6.497 13.343.053,83
Alunos bolsa parcial de 50% (Lei 12.101/2009) 148 822.037,81
Alunos bolsa parcial de 50% (Lei 11.096/2005 - PROUNI) 434 2.729.175,50
Número total de alunos com bolsa
 parcial de 50% (Lei 12.101/2009) 582 3.551.213,31
NOTA 15 - Custos com Serviços Educacionais - Educação Superior - Graduação
 2020 2019
Salário e Ordenados 54.344.895 50.597.209
Encargos 4.115.681 3.900.502
Benefícios 888.488 522.510
Total 59.349.064 55.020.221
NOTA 16 - Despesas com Serviços Educacionais - Educação Superior - Gradua-
ção 2020 2019
Salários e ordenados 25.082.322 20.421.545
Férias e 13º salários 4.342.213 4.025.792
Encargos 1.823.314 1.663.259
Benefícios 3.494.476 4.306.555
Total 34.742.326 30.417.151
NOTA 17 - Despesas Administrativas Serviços Educacionais - Educação Superior 
– Graduação:  2020 2019
Material de consumo 316.959 422.461
Despesas com serviço de terceiros 30.540.188 23.092.850
Despesas gerais 53.310.868 57.138.045
Despesas com ocupação 7.426.134 6.615.056

Propaganda e publicidade 5.746.462 4.798.074
Impostos e taxas 18.782.133 2.173.838
Despesas com Provisões 12.240.680 13.256.929
Total 128.363.424 107.497.253
NOTA 18 - Cobertura de Seguros: Em 31.12.2020 a Entidade possuía cobertura de se-
guros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado, que foram defini-
dos por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza de sua atividade 
e o grau de risco envolvido. Em 31 de dezembro de 2020, a cobertura de seguros contra 
riscos pessoais coletivos, de incêndio, danos elétricos e equipamentos era no valor de R$ 
255.603.693,72,  (Allianz Seguros). NOTA 19 – Inexistência de Subvenções Públicas e 
Recursos de Aplicação Restrita.Não houve no período, recursos originários de subven-
ções públicas e/ou recursos de aplicação restrita. NOTA 20 - COVID-19: Em 2020 a Orga-
nização Mundial da Saúde(OMS) declarou emergência em saúde publica de importância 
internacional em decorrência pandemia pelo novo coronavirus (Covid-19), bem como as 
autoridades brasileiras adotaram medidas restritivas das atividades e serviços ao longo 
do ano. A OSEL, no enfrentamento da pandemia do novo coronavirus e adoção das me-
didas restritivas dadas pelas autoridades brasileiras, tem como sua responsabilidade o 
zelo pela sua comunidade acadêmica e colaboradores, além de seu papel de responsa-
bilidade social frente as comunidades onde está inserida. A OSEL adotou medidas como 
criação de comitê interno de monitoramento do coronavirus, aprovação e implantação dos 
protocolos de segurança e distanciamento social, substituição das aulas presenciais por 
aulas em meios digitais e mantendo o Plano de Ensino durante a situação da pandemia 
para evitar prejuízo à formação da comunidade acadêmica. A OSEL vem acompanhando 
o cenário da pandemia pelo novo coronavirus (Covid-19), adotando as recomendações 
das autoridades brasileiras do país e Organização Mundial de Saúde (OMS). NOTA 21 
– Custo da isenção (imunidade) usufruída: O custo da isenção (imunidade) da quota 
patronal da previdência social usufruída pela entidade no ano foi de  R$  19.711.009,06 :

 Código  Folha de Alíq. Parcela Remun.  Alíq. Parcela Total INSS
Unidade FPAS Pagamento INSS Isenta (Imune) Autônomo INSS Isenta (Imune) Isento (Imune)
18.301.267/0004-27 639 20.416,20 25,50% 5.206,13 0,00 20,00% 0,00 5.206,13
18.301.267/0005-08 639 33.232.169,36 25,50% 8.474.203,19 1.519.901,65 20,00% 303.980,33 8.778.183,52
18.301.267/0006-99 639 25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0007-70 639 37.811.934,50 25,50% 9.642.043,30 0,00 20,00% 0,00 9.642.043,30
18.301.267/0008-50 639 1.229.960,57 25,50% 313.639,95 0,00 20,00% 0,00 313.639,95
18.301.267/0009-31 639 2.666.918,39 25,50% 680.064,19 0,00 20,00% 0,00 680.064,19
18.301.267/0010-75 639 25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0011-56 639 25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0012-37 639 25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0013-18 639 25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0014-07 639 25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0015-80 639 25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0016-60 639 25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0017-41 639 25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0018-22 639 25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0020-47 639 25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0021-28 639 25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0023-90 639 25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0024-70 639 348.421,02 25,50% 88.847,36 0,00 20,00% 0,00 88.847,36
18.301.267/0030-19 639 25,50% 0,00 0,00 20,00% 0,00 0,00
18.301.267/0031-08 639 302.443,87 25,50% 77.123,19 0,00 20,00% 0,00 77.123,19
18.301.267/0032-80 639 211.705,98 25,50% 53.985,02 0,00 20,00% 0,00 53.985,02
18.301.267/0033-61 639 229.413,88 25,50% 58.500,54 0,00 20,00% 0,00 58.500,54
18.301.267/0034-42 639 46.537,81 25,50% 11.867,14 0,00 20,00% 0,00 11.867,14
18.301.267/0036-04 639 6.073,42 25,50% 1.548,72 0,00 20,00% 0,00 1.548,72
Total   76.105.995,00   19.407.028,73 1.519.901,65   303.980,33 19.711.009,06
Imunidade Usufruída                     19.711.009,06

São Paulo, 22 de Abril de 2021.
Sebastião Lacarra Medina - Presidente
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Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Diretores da OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ-O-
SEL. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Obras Sociais e Educa-
cionais de Luz - OSEL, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2020, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas con-
tábeis significativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, 
quando lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompanham, apresen-
tam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Obras Sociais e Educacionais de Luz – OSEL em 31 de dezembro de 2020, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às so-
ciedades anônimas de capital fechado. Ênfase: Sem ressalvar nossa opinião, conforme 
constatado, as demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis aplicáveis a uma entidade em continuidade normal de suas atividades e que 
indicam que a Obras Sociais e Educacionais de Luz - OSEL apresentava, em 31 de 
dezembro de 2020, capital circulante negativo e passivo a descoberto. A Administração 
vem adotando medidas que visam a captação de novos alunos, assim como a redução 
dos custos administrativos mediante melhorias dos controles existentes. A recuperação 
econômica e financeira da Entidade depende do êxito a ser alcançado nestas provi-
dências e negociações. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independen-
tes em relação a Obras Sociais e Educacionais de Luz – OSEL, de acordo com os 

princípios éticos relevantes 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. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório do auditor. A administração da Obras Sociais e Educacionais de Luz – 
OSEL é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Rela-
tório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se 
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse 
fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da administração 
pelas demonstrações contábeis: A administração da Obras Sociais e Educacio-
nais de Luz – OSEL 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 demonstrações contábeis, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade da Obras Sociais e Educacionais de Luz – 
OSEL continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-

trações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Obras Sociais 
e Educacionais de Luz – OSEL  ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidade do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, es-
tão 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 de garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes 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 e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Iden-
tificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audito-
ria 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 entendimentos 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 Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utili-

zadas 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 Com-
panhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações con-
tábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade 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. • Obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou 
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria 
do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a 
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 20 de maio de 2021 
COTRIM & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES 

CRC n. º 2SP 012.348/0-4
Wilson Carlos Bronze Cotrim - Contador CRC-1SP 096.274/0-9

Os custos com a prevenção ainda devem ser qualificados como 
despesas e estarem claros nos demonstrativos.

Ao final de cada ano, as 
organizações come-
çam a tarefa de pre-

visão de receitas, despesas, 
pagamentos e burocracias 
contábeis para fechar o orça-
mento do próximo período. No 
entanto, a pandemia tem exi-
gido flexibilidade para fazer  
ajustes ao longo do percurso e 
acomodar custos inesperados 
sem perder a eficiência.  

Mesmo depois da chegada 
da crise causada pela Co-
vid-19, um orçamento anual 
precisa continuar adaptável 
e considerar novas ondas e 
picos de infecção, assim como 
novas medidas de prevenção 
- como lockdown - e revisão 
de gastos nas empresas que 
atuem em modelo híbrido 
de trabalho. Ao termino do 
primeiro semestre, como as 
empresas estão se saindo? 
O que elas podem fazer para 
melhorar suas performances 
neste cenário ainda incerto? 

Com isso em mente, o Ac-

Como melhorar o planejamento 
orçamentário ainda neste ano

O planejamento orçamentário é um dos pilares mais importantes da gestão financeira nas empresas

countfy, plataforma SaaS para 
a gestão de performance cor-
porativa, que oferece soluções 
para planejamento, reporte e 
automação de fechamentos 
para melhorar a visibilidade 
e transparência aos números 
da empresa, dá dicas de ações 
para auxiliar no controle do 
planejamento financeiro:
	 •	Comitês de crise e 

planos de ação - A 
formação de um comitê 
com profissionais de dife-
rentes áreas da empresa 
pode atuar na tomada de 
decisões de forma mais 
ágil. Fundamental para 
momentos de crise em 
geral, neste período pro-
longado de pandemia o 
comitê pode trabalhar no 
monitoramento do cená-
rio, na revisão dos planos 
de ação e na mitigação de 
riscos operacionais. 

	 •	Redução de custos - 
Com as mudanças no 
modelo de trabalho e com 

através de análises estra-
tégicas, cabe ao controller 
avaliar oportunidades de 
crescimento e otimizar a 
alocação de recursos na 
empresa. 

  “O mundo corporativo 
e financeiro mudou nos 
últimos anos. Hoje tudo 
é mais rápido e, com isso, 
as decisões precisam ser 
tomadas de forma mais rá-
pida e eficiente também”, 
afirma Alysson Pedra, 
controller financeiro do 
Accountfy. “O papel do 
controller como um dos 
principais provedores de 
informações da compa-
nhia acompanhou essa 
evolução”, completa. 

	 •	Adequação dos de-
monstrativos contá-
beis - Apesar da pande-
mia ter começado há mais 
de um ano, os custos com 
a prevenção ainda devem 
ser qualificados como 
despesas e estarem claros 

nos demonstrativos. Em 
função da crise sanitária, 
a capacidade de produção 
e as vendas, no geral, 
declinaram  considera-
velmente, de acordo com 
a CVM. Isso faz com que 
o custo-fixo da empresa 
não consiga diluir tantos 
gastos que não acontece-
riam em circunstâncias 
normais. 

Um dos principais indicado-
res de desempenho financei-
ro, o Ebitda, pode - e deve - ser 
adaptado se necessário, já 
que funciona como um aliado 
frente aos desafios da gestão 
financeira neste momento de 
pandemia. Esse instrumento 
é cada dia mais valorizado 
pelos investidores e stake-
holders, pois dá visibilidade 
sobre a gestão da empresa 
o que, consequentemente, 
aumenta a confiança. - Fonte 
e outras informações: (www.
accountfy.com).

boa parte dos colaborado-
res fazendo home office, 
os contratos de aluguel 
podem ser renegociados 
e as contas básicas do 
escritório - como energia 
e água - revistas. 

  Outros valores que podem 
ser repensados são forne-
cedores, prazos de paga-
mento e gastos excessivos 
com mercadorias, além 

de custos não essenciais. 
Ainda assim, é fundamen-
tal deixar uma previsão 
para o caso de retorno 
em modelo híbrido e de 
novas necessidades que 
surjam para a empresa e 
as equipes. 

	 •	Atuação do controller 
moderno - Como profis-
sional que consegue des-
tacar os dados financeiros 
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 26 a 28 de junho de 20216

Rick Vanover (*) e Dave Russell (**) 

Eles sentem falta de todos os benefícios do escritório também, 
mas, para eles, a perspectiva de ter todos os colaboradores 
de volta à rede depois de um ano de trabalho remoto é 

assustador. Os profissionais de Segurança temem que os dispo-
sitivos deles estejam comprometidos após um longo período fora 
do escritório, o que pode expor a companhia a novas ameaças. 

Eles podem ter razão. Os computadores tiveram vários papéis 
durante a pandemia hospedando de tudo: de reuniões sociais 
à ginástica, sessões de aprendizado online, compras em casa e 
Netflix. Membros da família pegaram emprestado o dispositivo 
da mãe para jogar jogos online, e senhas foram repassadas. A dili-
gência cibernética teve uma prioridade menor do que deveria ter. 

Os cibercriminosos estão bem conscientes do quão inseguros os 
ambientes de colaboradores têm sido. Eles tiveram contatos com 
uma série de ataques de phishing durante o período de lockdown. 
Agora, os gestores estão preocupados que os atacantes possam 
implantar vulnerabilidades em laptops inseguros e liberá-las 
quando os funcionários se reconectarem com uma gama mais 
ampla de recursos dentro das redes corporativas. 

Algumas companhias fizeram um bom trabalho ao se ante-
ciparem quanto às ameaças de segurança. Quando o trabalho 
remoto virou prática padrão, alguns foram capazes de emitir 
os dispositivos padrão da empresa com segurança de antivírus 
recomendada regularmente. Mas a maioria da luta que eles 
encontraram para habilitar rápida e adequadamente as configu-
rações do trabalho remoto, não requeriam atualizações, patches 
e checagem de segurança. 

Uma pesquisa de segurança conduzida em fevereiro reflete o 
quanto as empresas estão despreparadas para retornar ao am-
biente de trabalho com segurança. Dos entrevistados, 61% usaram 
seus dispositivos pessoais – não computadores da empresa – em 
casa. Somente 9% usaram uma solução de antivírus fornecida 
pela empresa, e somente 51% receberam serviços de suporte de 
TI enquanto transitavam para as estações de trabalho remotas. 
Os gestores estão esperando eventuais problemas de segurança. 

Além de receber inúmeros dispositivos potencialmente con-
taminados voltando ao ambiente de trabalho, eles precisam se 
preparar para o novo normal baseado no modelo híbrido casa/
escritório, o que impõem riscos. De acordo com o Relatório de 
Proteção de Dados da Veeam, 89% das organizações aumenta-
ram significativamente o uso dos serviços em nuvem como um 
resultado do trabalho remoto, e a tendência é que continue, 
demandando mais endpoints para proteger. 

 

Imagem de StartupStockPhotos por Pixabay

Os funcionários mudaram suas senhas? Eles usaram os mesmos 
passwords nas contas de trabalho e nas contas pessoais? Eles 
instalaram ou removeram algum novo software durante o período 
de trabalho remoto? Os gestores precisam saber disso antes de 
deixarem os funcionários voltarem para suas redes. 

Em seguida, certifique-se de escanear todos os dispositivos 
relevantes por apps e softwares não autorizados. Os funcioná-
rios precisaram ser criativos com as soluções de trabalho, então 
eles podem ter usado os recursos que os ajudaram nas tarefas 
diárias, mas que não estão à altura dos padrões de segurança 
da sua empresa. 

Execute escaneamento de detecção de endpoints em todos 
os dispositivos que voltarem para a organização para descobrir 
quaisquer vulnerabilidades escondidas. Os cibercriminosos 
costumam mirar nos endpoints, então os times de TI precisam 
vasculhar todos os equipamentos pessoais e corporativos do 
colaborador que voltarão para a rede. 

Melhore a higiene digital dos funcionários - À medida 
que os colaboradores voltam ao ambiente corporativo, é preciso 
que eles façam uma higiene digital mais adequada. Faça-os a usar 
senhas separadas para os dispositivos de casa e do trabalho. E 
tenha certeza que eles estejam usando combinações complexas 
e difíceis de decifrar. 

Traga de volta os treinamentos para garantir que eles sejam 
capazes de identificar emails de phishing e outras ameaças. Con-
figure as diretrizes para o uso do wi-fi público e o download de 
materiais. À medida que funcionários voltam ao escritório, cabe 
aos administradores refinar as práticas de TI, uma a uma, para 
se proteger contra as principais ameaças corporativas.  

 
Monitore todas as atividades - A melhor maneira de per-

ceber um problema é configurar um sistema para mostrá-los 
conforme eles acontecem. Essa prática pode ser aplicada às 
ferramentas e comportamentos dos funcionários à medida que 
eles se reintegram com todos os aplicativos da empresa. Aproveite 
as ferramentas de monitoramento que rastreiam as mudanças 
no uso e nos aplicativos. Se um colaborador fizer uma mudança 
num aplicativo, você precisa saber. 

Pode ser um bug, que altera uma parte do código, ou uma 
mudança que você fez proposital ou inadvertidamente que você 
vai precisar redefinir. Tenha como hábito verificar as suas fer-
ramentas de monitoramento pelo menos algumas vezes por dia. 
Leva um minuto, mas lhe permite avaliar constantemente a sua 
estratégia de cibersegurança. 

 
Garanta que o gerenciamento de dados em nuvem em 
backup seja sólido 

Esse é o momento para os gestores de TI garantirem que todos 
os serviços de backup e gerenciamento de dados estejam em or-
dem. Se um dispositivo malicioso colocar qualquer dado em risco 
você vai querer que os backups estejam prontos e programados, 
com práticas que vão garantir que os dados em questão sejam 
protegidos e totalmente disponíveis. 

Tenha em mente a regra chamada 3, 2, 1 - Certifique-
-se de manter pelo menos três cópias dos dados corporativos, 
armazene dados críticos em pelo menos dois tipos diferentes de 
armazenamento e mantenha uma cópia dos backups em um lugar 
fora da empresa. Para isso, na era do ransomware nos expan-
diríamos 3-2-1 para 3-2-1-1-0: adicionando um outro 1 à regra, 
em que a mídia está offline e garantindo que todas as soluções 
de recuperação tenham zero erros. 

Conclusão - Enquanto gestores de TI estão ansiosos por re-
tomar a conversa nos corredores dos escritórios e a colaboração 
presencial tanto quanto qualquer um, eles estão preocupados com 
as implicações de cibersegurança para um retorno mais seguro 
ao trabalho. Pode ser um desafio, mas com planejamento e acom-
panhamento adequados, as empresas podem gerenciar os riscos 
e consolidar suas estratégias de proteção para seguir em frente.  

(*) - É VP of Enterprise Strategy at Veeam; 
(**) -  Rick Vanover é Senior Director Product Strategy at Veeam.
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Então, como as organizações podem se preparar para essa 
transição? Aqui estão alguns passos que podem ser adotados 

Submeta-se a uma rigorosa preparação de retorno ao 
escritório - Este é essencialmente o passo onde gestores de 
TI vasculham, fisicamente, todos os recursos que possam ter 
sido afetados para garantir que eles estão prontos para entrar 
novamente no jogo. Comece por executar as avaliações dos riscos 
para cada colaborador e cada dispositivo. 

Quais dispositivos têm sido corrigidos e mantidos regularmente? 
Computadores usados para o trabalho remoto têm probabili-
dade de ter dados confidenciais da companhia, onde os dados 
da empresa têm sido salvos? Em que conta? Essas checagens 
precisam ser feitas para minimizar riscos e garantir que os pa-
drões de conformidade como a Lei Geral de Proteção de Dados 
sejam mantidos. 

 
Além disso, veja se os funcionários distribuíram senhas para 

os membros da família usando os computadores do trabalho. 
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Enquanto as organizações estão perto de implementar seus planos de retorno ao trabalho, a maioria dos colaboradores está 
animada sobre ter de volta suas rotinas no escritório. Eles perderam seus colegas, seus locais favoritos de almoço, e a cultura 

corporativa interna, que não puderam ser totalmente replicados através das plataformas de videoconferência.  
Os gestores de TI têm uma visão diferente. 

REToRno ao ESCRiTóRio: CoMo SE pRoTEGER 
dE aMEaçaS adoRMECidaS da pandEMia 

RoTina
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Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019. Permanecemos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que 
se façam necessários.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

José Carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, 
devidamente acompanhadas de relatório dos auditores independentes, sem ressalvas, en-
contram-se à disposição na sede da sociedade. A DIRETORIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por ação)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - Exercícios findos em 31 de dezembro de  
2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por lote de mil ações)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO - Exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais, exceto as porcentagens)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
1 CONTEXTO OPERACIONAL - A Companhia Ultragaz S.A. (“Sociedade”) está domiciliada 
no Brasil com sede na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 1.343 em São Paulo - SP e tem por 
atividade principal a distribuição de gás liquefeito de petróleo - GLP a consumidores residen-
ciais, comerciais e industriais no território nacional nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 
2 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações financeiras 
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e nos Pronunciamentos, 
nas Orientações e nas Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e 
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade. As demonstrações financeiras são apre-
sentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As principais práticas 
contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras estão detalhadas a seguir, 
e foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados: a) O resultado 
é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) As contas a receber de clientes são 
registradas pelo valor faturado da contrapartida à qual a Sociedade espera ter direito. As 
perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa consideram (i) no reconhecimento ini-
cial do contrato, a expectativa de perdas para os próximos 12 meses ou (ii) para a duração do 
contrato quando da deterioração ou melhora da qualidade de crédito dos clientes levando-se 
em consideração as características dos clientes. O montante da provisão de perdas estima-
das em créditos de liquidação duvidosa é considerado suficiente pela administração para 
cobrir as eventuais perdas na realização das contas a receber. c) Os estoques são demons-
trados pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. d) Os ativos de contra-
tos referem-se aos desembolsos de direitos de exclusividade com clientes registrados no 
momento de sua ocorrência e reconhecidos como redutor da receita de vendas no resultado 
conforme as condições estabelecidas no contrato (prazo médio ponderado de amortização de 

cinco anos) e são revistos à medida que ocorrem mudanças nos termos dos contratos. e) Os 
investimentos em controladas, empreendimentos controlados em conjunto e coligadas estão 
demonstrados pelo método de equivalência patrimonial. f) O ativo de direito de uso e o res-
pectivo arrendamento a pagar, calculado pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos 
dos custos diretos associados ao contrato de arrendamento. A amortização do ativo de direito 
de uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência estimada do contrato. O passivo é 
acrescido de juros e líquido dos pagamentos. Os juros são reconhecidos no resultado pelo 
método da taxa efetiva. A remensuração do ativo e do passivo com base no índice de reajus-
te contratual é reconhecida no balanço patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso de 
cancelamento do contrato, o ativo e respectivo passivo são baixados para o resultado. g) O 
imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros 
incorridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação acumulada e, quan-
do aplicável, da provisão para perda por redução ao valor recuperável. As depreciações são 
calculadas pelo método linear, levando em consideração a vida útil dos bens e são revisados 
anualmente. h) O intangível compreende os ativos adquiridos de terceiros, e quando aplicável 
são amortizados conforme as condições estabelecidas nos contratos ou pelo método linear, 
levando em consideração sua vida útil e são revisados anualmente. i) Os demais ativos e 
passivos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, 
dos rendimentos ou encargos e variações monetárias e cambiais incorridos. A autorização 
para a emissão destas demonstrações financeiras foi dada pela Reunião de Diretoria da So-
ciedade em 23 de junho de 2021.
3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - O capital social, subscrito e integralizado, em 
31 de dezembro de 2020 está representado por 3.233.178.232 ações com valor nominal de 
R$ 0,3202 cada uma (R$ 0,3176 em 31 de dezembro de 2019), sendo 3.185.622.551 ações 

ordinárias e 47.555.681 ações preferenciais. (3.182.538.210 ações totais, sendo 
3.135.528.856 ações ordinárias e 47.009.354 ações preferenciais em 31 de dezembro de 
2019). Em 31 de agosto de 2020 houve aumento de capital de R$ 24.465 aportado pela Ipi-
ranga Produtos de Petroleo S.A, mediante aporte de ações ordinárias da Utingás Armazena-
dora S.A, com emissão de 50.640.022 novas ações. b. Instrumento patrimonial outorgado 
- A Sociedade possui plano de incentivo baseado em ações, que estabelece os termos e 
condições gerais para a concessão de ações ordinárias de emissão da controladora Ultrapar. 
c. Reserva de reavaliação - A reserva de reavaliação é realizada com base nas deprecia-
ções, baixas ou alienações dos respectivos bens reavaliados e é transferida para lucros acu-
mulados com os encargos tributários correspondentes. d. Reservas de lucros - Reserva le-
gal - Conforme a Lei das Sociedades por Ações, a Sociedade destina 5% do seu lucro líquido 
anual para reserva legal, até esta atingir 20% do valor do capital social. Essa reserva pode ser 
usada para aumento de capital ou para absorção de prejuízos, porém não pode ser usada 
para distribuição de dividendos. Reserva de retenção de lucros - É destinada à aplicação em 
investimentos previstos em orçamento de capital, principalmente em expansão, produtividade 
e qualidade, aquisições e novos investimentos, em conformidade com o artigo 196 da Lei das 
Sociedades por Ações e inclui tanto a parcela do lucro líquido do exercício como a realização 
da reserva de reavaliação. e. Ajustes de avaliação patrimonial - Os ganhos e perdas atua-
riais referentes a benefícios pós-emprego, apurados em avaliação conduzida por atuário in-
dependente, são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimo-
nial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido não serão reclassificados 
subsequentemente para o resultado. f. Dividendos e destinação do resultado do exercício 
- Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, um dividendo mínimo anual de 25% do lucro 
líquido ajustado. As ações preferenciais têm prioridade na distribuição de um dividendo fixo 
de 8% ao ano sobre o seu valor nominal, que poderá ser acrescido de até 4% nas mesmas 
bases, caso o resultado o comporte, bem como no reembolso do capital, em caso de liquida-
ção da Sociedade. As ações ordinárias fazem jus a um dividendo de 12% sobre seu valor 

nominal ou, se os resultados forem insuficientes para tal pagamento, ao maior dividendo que 
o lucro remanescente do exercício comportar. Os dividendos e juros sobre o capital próprio 
propostos acima da obrigação estatutária são reconhecidos no patrimônio líquido até sua 
aprovação em assembleia de acionistas. A proposta de dividendos e destinação do resultado 
do exercício reconhecida nas demonstrações financeiras da Sociedade, sujeita à aprovação 
dos acionistas na Assembleia Geral, é assim demonstrada:

31/12/2020
Destinação do lucro líquido
Lucro líquido do exercício 222.540
Reserva legal (5% do lucro líquido) 11.127
Lucro líquido ajustado 211.413
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício 2.938
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios 100.000
Reserva legal (5% do lucro líquido) 11.127
Reserva de retenção de lucros 108.537
Realização da reserva de reavaliação (62)
Total da destinação do lucro líquido 222.540
Distribuição de dividendos
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício 2.938
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios 100.000
Total da distribuição 102.938
A movimentação dos dividendos a pagar está demonstrada abaixo:
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.103
Dividendos propostos a pagar 2.938
Dividendos intermediarios a pagar 100.000
Dividendos adicionais aprovados em Assembleia Geral Ordinária 1.792
Pagamentos (101.314)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 4.519
4 LUCRO POR AÇÃO - A tabela a seguir apresenta a conciliação dos numeradores e deno-
minadores utilizados no cálculo do lucro por ação. Não existe diferença entre o lucro básico e 
diluído por ação em todos os exercícios apresentados.

31/12/2020 31/12/2019
Lucro básico e diluído por ação
Lucro líquido da Sociedade 222.540 142.577
Média ponderada das ações em circulação (em milhares) 3.233.178 3.182.538
Lucro básico e diluído por lote de mil ações - R$ (ações ordinárias 
e preferenciais) 68,83 44,80

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
C.N.P.J.  Nº 61.602.199/0001-12

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 48.657 164.337
Aplicações financeiras 114.160 197.080
Contas a receber de clientes 301.723 310.339
Estoques 114.871 117.582
Tributos a recuperar 26.503 11.794
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 20.914 23.560
Demais contas a receber 21.190 27.375
Despesas antecipadas 22.228 19.055
Dividendos a receber 1.112 -
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade 1.422 590

Total do ativo circulante 672.780 871.712

Não circulante
Contas a receber de clientes 19.925 4.720
Sociedades relacionadas 490 490
Imposto de renda e contribuição social diferidos 106.474 103.641
Tributos a recuperar 25.783 35.132
Depósitos judiciais 441.504 441.395
Demais contas a receber 3.312 3.748
Despesas antecipadas 18.474 5.170
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade 3.797 1.588

Total do ativo realizável a longo prazo 619.759 595.884
Investimentos 40.222 15.854
Ativos de direito de uso 87.983 110.228
Imobilizado 714.718 675.039
Intangível 97.163 90.146

Total do ativo não circulante 1.559.845 1.487.151
  Total do ativo 2.232.625 2.358.863

Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Financiamentos e instrumentos derivativos de proteção 130 263.244
Fornecedores 75.480 62.200
Salários e encargos sociais 64.719 80.562
Obrigações tributárias 20.889 8.871
Dividendos a pagar 4.519 1.103
Imposto de renda e contribuição social a pagar 18.276 16.007
Benefícios pós-emprego 640 -
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 16.637 12.270
Seguros a pagar 10.281 7.207
Arrendamento a pagar 30.593 29.282
Demais contas a pagar 23.707 14.436

Total do passivo circulante 265.871 495.182
Não circulante
Financiamentos e instrumentos derivativos de proteção - 6.237
Sociedades relacionadas 138 234
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 340.619 341.120
Benefícios pós-emprego 5.313 11.824
Arrendamento a pagar 96.053 118.714
Demais contas a pagar 6.743 9.111

Total do passivo não circulante 448.866 487.240
Patrimônio líquido
Capital social 1.035.385 1.010.920
Instrumento patrimonial outorgado 7.132 8.170
Reserva de reavaliação 6.392 6.454
Reservas de lucros 470.217 350.553
Dividendos adic aos dividendos mín obrigatórios - 1.792
Ajustes de avaliação patrimonial (1.238) (1.448)

Total do patrimônio líquido 1.517.888 1.376.441
  Total do passivo e do patrimônio líquido 2.232.625 2.358.863

31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício 222.540 142.577
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado:
  Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de 
  imposto de renda e contribuição social 39 (39)

Itens que não serão reclassificados subsequentemente para o 
resultado:

Ganhos atuariais de benefício pós-emprego, líquido de imposto 
de renda e contribuição social 171 848

Resultado abrangente do exercício 222.750 143.386
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 222.540 142.577

Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial (1.014) 90
Depreciações e amortizações 155.002 149.880
Amortização de ativos de direito de uso 34.174 27.032
Juros, variações monetárias e cambiais 18.454 49.893
Imposto de renda e contribuição social diferidos (4.024) 28.188
Resultado na venda de bens (7.512) (1.602)
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa 15.299 25.703
Provisão para perda em estoques 98 (29)
Provisão para perdas prováveis no permanente - (32)
Provisão para benefício pós-emprego (244) 949
Amortização de ativos de contratos com clientes - direitos de 
exclusividade 1.484 172
Instrumento Patrimonial Outorgado (1.038) 4.678
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 9.685 12.739
Outros 505 (869)

443.409 439.369
(Aumento) diminuição no ativo circulante

Contas a receber de clientes (6.683) (24.659)
Estoques 2.613 (3.901)
Tributos a recuperar (12.063) 42.462
Demais contas a receber 6.185 579
Despesas antecipadas (3.173) (4.917)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 13.280 1.300
Salários e encargos sociais (15.843) 4.004
Obrigações tributárias 12.018 2.717
Imposto de renda e contribuição social 85.337 16.007
Seguros e demais contas a pagar 12.345 (2.990)
Benefícios pós-emprego (45) (3.135)

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes (15.205) 22.190
Depósitos judiciais (109) (6.614)
Tributos a recuperar 9.349 (12.598)
Demais contas a receber 436 (3.695)
Despesas antecipadas (13.304) 7.463

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Demais contas a pagar (2.368) 2.957
Benefícios pós-emprego (4.671) (1.511)

Pagamentos de ativos de contratos com clientes - direitos de 
exclusividade (4.525) (2.350)
Imposto de renda e contribuição social pagos (83.068) -
Pagamentos de contingências (5.819) -

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 418.096 472.678
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates 155.083 (6.958)
Aquisição de imobilizado (192.619) (167.425)
Aquisição de intangível (32.613) (27.701)
Receita com a venda de bens 31.006 13.598

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos (39.143) (188.486)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos

Amortização (334.704) (38.143)
Juros pagos (14.876) (25.110)

Pagamentos de arrendamentos (43.643) (35.860)
Dividendos pagos (101.314) (39.995)
Sociedades relacionadas (96) (96)

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos (494.633) (139.204)
Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa (115.680) 144.988
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 164.337 19.349
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 48.657 164.337
Transações sem efeito caixa:
Adições em ativos de direito de uso e arrendamentos a pagar 44.462 26.406
Fundo de reversão - previdência privada 16.998 -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 % 31/12/2019 %
Receitas
Receita bruta de vendas e serviços, exceto aluguéis 
e royalties 5.589.629 5.454.697
Abatimentos, descontos e devoluções (53.276) (86.178)
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa (15.299) (25.703)
Amortização de ativos de contratos com clientes (1.484) (172)
Resultado na venda de bens e outros resultados 
operacionais, líquidos 11.632 12.009

5.531.202 5.354.653
Insumos adquiridos de terceiros
Custos das mercadorias, produtos e serviços vendidos (3.819.097) (3.858.831)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (684.400) (453.327)
Recuperação de valores de ativos 13.324 23.806

(4.490.173) (4.288.352)
Valor adicionado bruto 1.041.029 1.066.301
Retenções
Depreciações e amortizações 189.176 (176.913)

Valor adicionado líquido produzido pela sociedade 851.853 889.388
Valor adicionado recebido em transferência
Aluguéis e royalties 10 10
Receitas financeiras 17.988 26.692
Equivalência patrimonial 1.014 (90)

19.012 26.612
Valor adicionado total a distribuir 870.866 916.000
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos 363.906 41 502.088 54
Impostos, taxas e contribuições 249.501 29 179.205 20
Despesas financeiras e aluguéis 34.919 4 92.130 10
Dividendos 102.938 12 41.792 5
Lucros retidos 119.602 14 100.785 11

Valor adicionado distribuído 870.866 100 916.000 100
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida de vendas e serviços 5.485.305 5.317.221
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados (4.601.427) (4.526.900)

Lucro bruto 883.878 790.321
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (340.133) (314.203)
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa (15.299) (25.703)
Gerais e administrativas (196.977) (204.274)
Resultado na venda de bens 7.512 1.634
Outros resultados operacionais, líquidos 4.120 10.375

Lucro operacional 343.101 258.150
Equivalência patrimonial 1.014 (90)

Lucro antes do resultado financeiro, do imposto de renda e 
  da contribuição social 344.115 258.060
Receitas financeiras 17.988 26.692
Despesas financeiras (22.060) (57.704)

Resultado financeiro líquido (4.072) (31.012)
Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda 340.043 227.048
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (121.527) (56.283)
Diferido 4.024 (28.188)

(117.503) (84.471)
Lucro líquido do exercício 222.540 142.577
Lucro líquido por lote de mil ações (ordinária e preferencial) 
  do capital social (média ponderada do exercício) - R$ 68,83 44,80

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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ídos
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líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.010.920 3.492 6.519 32.121 241.427 25.011 (2.257) (48.834) - 1.268.399
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 142.577 - 142.577
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de 
  imposto de renda e contribuição social - - - - - - (39) - - (39)
Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego, líquidos de imposto 
  de renda e contribuição social - - - - - - 848 - - 848

Resultado abrangente do exercício - - - - - - 809 142.577 - 143.386
Instrumento patrimonial outorgado - 4.678 - - - - - - - 4.678
Realização da reserva de reavaliação - - (65) - - - - 65 - -
Imposto de renda e contribuição social sobre a realização da 
  reserva de reavaliação - - - - - - - (22) - (22)
Transferência para retenção de lucros - - - - 43 - - (43) - -
Absorção de prejuízos acumulados - - - - - (25.011) - 25.011 - -
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 5.938 - - - (5.938) - -
Dividendos intermediários (R$ R$ 0,012757 por ação ordinária) - - - - - - - (40.000) - (40.000)
Dividendos propostos a pagar (R$ 0,38117 por ação preferencial) - - - - - - - (1.792) 1.792 -
Transferência para retenção de resultados - - - - 71.024 - - (71.024) - -

Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.010.920 8.170 6.454 38.059 312.494 - (1.448) - 1.792 1.376.441
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 222.540 - 222.540
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de 
  imposto de renda e contribuição social - - - - - - 39 - - 39
Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego, líquidos de imposto 
  de renda e contribuição social - - - - - - 171 - - 171

Resultado abrangente do exercício - - - - - - 210 222.540 - 222.750
Instrumento patrimonial outorgado - (1.038) - - - - - - - (1.038)
Aumento de capital em ações 24.465 - - - - - - - - 24.465
Realização da reserva de reavaliação - - (62) - - - - 62 - -
Dividendos adicionais aprovados em Assembleia 
  Geral Ordinária - - - - - - - - (1.792) (1.792)
Destinação do resultado líquido: - - - - - - - - - -
Reserva legal - - - 11.127 - - - (11.127) - -
Reserva de retenção de lucros - - - - 108.537 - - (108.537) - -
Dividendos intermediários (R$ 0,03189 por ação ordinária) - - - - - - - (100.000) - (100.000)
Dividendos propostos a pagar (R$ 0,00034 por  ação ordinária) - - - - - - - (1.111) - (1.111)
Dividendos propostos a pagar (R$ 0,38428 por ação preferencial) - - - - - - - (1.827) - (1.827)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.035.385 7.132 6.392 49.186 421.031 - (1.238) - - 1.517.888
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Segundo a Rupee, pla-
taforma inteligente de 
gestão contábil, tribu-

tária e de folha de pagamen-
to, a utilização dessa técnica 
preservou mais de 312 horas 
de serviço dos usuários da 
plataforma da startup no 
último ano. O Brasil gasta 
anualmente 1.500 horas em 
cálculos e pagamentos de 
tributos, segundo levanta-
mento Doing Business, do 
Banco Mundial. 

Criado na década de 40, 
o termo Kanban significa 
“cartão visual”. Esse qua-
dro, nada mais é do que 
uma forma de visualizar e 
controlar as informações de 
cada processo de produção. 
“Gerenciava serviços de 
contabilidade com times 
em São Paulo e no Rio de 
Janeiro. Levei uma multa 
de R$50 mil por conta de 
um atraso e fiquei indigna-
do. Eu precisava otimizar 
meu tempo, o da minha 
equipe, e solucionar tare-
fas de forma mais rápida e 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO FORO
CENTRAL CÍVEL. 2ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇAO. Processo Físico nº: 0170040-
89.2012.8.26.0100. Classe: Assunto: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária. Requerente: Bv Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento. Requerido: Marcio
Gley Sousa Costa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0170040-
89.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos
quanto o presente edital tomarem conhecimento, que tramita perante a 2ª V. Cível do FORO
CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP, Juiz Dr. Renato Acácio de Azevedo Borsanelli, os
autos nº 0170040-89.2012.8.26.0100, de ação de Busca e Apreensão, proposta por BV FINANCEIRA S/A,
contra MARCIO GLEY SOUSA COSTA, brasileiro, inscrita no CPF 273.043.488-79, estando a ré em
lugar ignorado. ASSIM, pelo presente fica a ré CITADA dos termos do processo supracitado, cuja a
inicial segue resumida: “As partes contrataram, em 06/10/2010, empréstimo no valor de R$ 29.557,98,
para aquisição do veículo marca SIENA ELX (N.Serie E, ano/modelo 2009/2010, placas EIU1602, cor
prata, chassi 8AP17206LA2056296, que seria pago em 60 parcelas mensais, com vencimento da
primeira em 08/11/2010 e da última em 08/10/2015. Ocorre que a ré deixou de pagar as parcelas a
partir de 08/04/2012, estando em mora desde então nos termos do Dec.-lei 911-69. Foi dado a causa o
valor de R$ 23.626,01.” PORTANTO, fica a ré CITADA, para pagar o débito em cinco dias ou contestar
a ação em 15 dias, em caso de inércia, será indicado curador especial, sendo que após o prazo serão
considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial de acordo com o art. 319, CPC. Fica a RÉ
ciente de que o bem ofertado em garantia já foi apreendido em mãos de terceiros, estando
depositado em mão do credor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2021.

Como utilizar Kanban para melhorar 
eficiência e gestão empresarial

A organização é fundamental para a produção de tarefas, garantindo a qualidade do produto ou serviço oferecido. Foi pensando em melhorar a rotina e o 
dia a dia numa empresa que a tecnologia Kanban foi desenvolvida

eficiente. Encontrei tudo 
isso na metodologia Kanban 
e a juntei com Inteligência 
Artificial. Nunca mais levei 
uma multa”, conta Guilher-
me Baumworcel, CEO e 
fundador do Rupee. 

“A metodologia Kanban 
pode ser aplicada em di-
versas áreas, conseguindo 
assim, centralizar todas as 
etapas das tarefas a serem 
concluídas e sistematizar a 
produção de forma mais ágil 
e eficiente, evitando muitos 
problemas”, explica o CEO. 
Outra função do Kanban é 
integrar o time sobre todos 
os passos da atividade. 
Pensando nisso, Guilherme 
Baumworcel separou três 
dicas de como o modelo 
Kanban pode ajudar nos 
seus negócios e no desen-
volvimento das tarefas da 
sua equipe:
	 •	Organização - Com a 

tecnologia você passa 
a ter controle de cada 
atividade através dos 
“post-its”, os campos 

é a chave nessa parte 
da metodologia. É im-
portante encontrar no 
gerenciamento oportu-
nidades de melhorias 
que permitam aumentar 
o fluxo de produção 
sem comprometer a 
qualidade do trabalho 
e otimizando tempo do 
profissional. Assim, com 
acesso fácil e visual do 
Kanban, você pode or-
questrar as atividades 
desenvolvidas, geren-
ciando cada realização 
e seus autores. 

  Gestão à vista, é essen-
cial. Vale ressaltar que 
não estamos falando 
de gerenciar pessoas e 
mantê-las ocupadas rea-
lizando seu serviço, mas 
usar a tecnologia para 
identificar o andamento 
das tarefas com maior 
transparência e encon-
trando soluções mais 
rápidas para problemas 
que possam surgir.

	 •	Conhecendo o time/

serviço - Mais do que 
processos e ferramen-
tas, é necessário unir o 
time e interagir com ele. 
É importante conhecer 
o profissional e mostrar 
que também entende 
como a tarefa deve ser 
realizada, auxiliando-o 
com feedbacks cons-
tantes e soluções roti-
neiras para os proble-
mas que podem surgir 
no caminho.

Identificado o problema, 
fica mais fácil organizar 
a correção. Quanto mais 
clara for a atividade a ser 
realizada, mais fácil ela 
será entendida e aplicada 
pelo profissional, com mais 
garantia de qualidade no 
final do serviço. O Kanban 
permite acompanhar cada 
movimento da tarefa e seu 
autor, facilitando o reconhe-
cimento de possíveis difi-
culdades. - Fonte e outras 
informações: (www.rupee.
com.br).

com detalhes de cada 
tarefa e passo a pas-
so. Ali, são aplicadas 
divisões que facilitam 
a identificação e rea-
lização das tarefas. É 
importante adicionar 
datas de quando come-
çou, estipular um prazo 
para encerrar a ativi-
dade, numerar passo 
a passo, dividir suas 
etapas de produção e 

marcar os responsáveis 
por cada uma delas.

  Nesses quadros, tam-
bém é possível realizar o 
gerenciamento de tem-
po trabalhado, adicionar 
comentários sobre cada 
ação ou informação so-
bre o processo, enfim, 
permitindo fluidez ao 
serviço.

	 •	Gerenciamento - Co-
laboração com o cliente 

O Kanban, nada mais é do que uma forma de visualizar e 
controlar as informações de cada processo de produção.
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Gilberto Galan – Senac – Galan, multifacetado e 
laureado autor, após exaustivas e profundas pesqui-
sas traz a público uma inquietante obra. Valeu-se de 
atributos – bons e maus – da Grécia mitológica para 

levar entendimento das similaridades embutidas em cada um 
de nós, com esses divinos seres. Sempre haverá uma “terrível” 
coincidência. O leitor surpreende-se com o desvelar do seu  “eu”, 
espelhado em cada página. Claro, firme e certeiro, o professor 
sem ser muito professoral ilumina o caminho do autoconheci-
mento , que é sem dúvida o primeiro passo para materializar 
sonhos . Válido para jovens, adultos, empresários, empreen-
dedores, professores, estudantes etc. Lei sem moderação!

Gestão Comportamental de 
Vida e Carreira: O que a mitologia 
grega nos ensina 

Fabiana Gatti de Menezes – Scortecci -  Obra 
impar numa área sempre carente, esse é o primeiro 
impacto que o leitor terá, seja ele profissional prati-
cante; fabricante de produtos; prestador de serviços 

ou usuários. Aspectos que para muitos são desconhecidos, 
assim como algumas terminologias, são plena e perfeitamente 
esclarecidos, numa linguagem clara sem deixar de lado seus 
aspectos técnicos. Um verdadeiro e valioso manual para quem 
deseja militar nesse mercado ou dele necessita em qualquer 
de seus âmbitos. Imperdível  para profissionais; estudantes; 
empreendedores e tomadores de decisões.

Acesso ao Mercado: Conhecendo 
os caminhos de acesso ao mercado 
de saúde

Beto Colombo – Gente – Empresário de sucesso, 
aliás, retumbante, o filósofo clínico mais uma vez 
nos dá uma lição de sensibilidade e pureza. “Desa-
pego não significa não ter ou deixar coisas e sim, 

não deixar as coisas nos pegarem” (sic) Essa é uma das tantas 
citações que entremeiam a jornada de ida e volta à Santiago de 
Compostela. Uma história fascinante na qual seu cerne e grande 
foco é o desapego para alcançar uma vida salpicada de plenitude. 
Quando o Ser aprende a observar detalhes benéficos no cami-
nho de sua jornada ocorre-lhe um lumiar indescritível que ao 
vivenciá-lo portas internas se abrirão e a verdade prevalecerá. 
Descubra-se, a jornada valerá cada centímetro percorrido. O 
êxito dependerá do grau do entendimento.

Todo Caminho é Sagrado: 
Deixe para trás o peso desnecessário 
que você carrega em sua vida

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RENATO FERNANDES FERREIRA, profissão: produtor cultural, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 05/10/1986, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Ferreira Filho 
e de Sandra Cristina Fernandes Ferreira. O pretendente: ANDRÉ LUIZ VIEIRA ABBE-
NANTE FERRAZ, profissão: técnico em radiologia, estado civil: divorciado, naturalidade: 
nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 06/10/1987, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de João Luiz Ferraz e de Adelaide de Lourdes 
Vieira Abbenante Ferraz.

O pretendente: FELIPE ROCHA ALVES DA SILVA, profissão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/02/1987, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luiz Alves da Silva e 
de Eliane Mary Rocha de Freitas Silva. A pretendente: MARIANA CARBONARO 
MARQUES, profissão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, SP, data-nascimento: 04/10/1989, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de João Alvaro Gomes Marques e de Fatima Cristina 
Carbonaro Marques.

O pretendente: LUCAS NOVAIS DOS SANTOS, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
22/02/2000, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Jose Novais dos Santos e de Katia Nascimento Novais dos Santos. A pretendente: 
JULIANA DA SILVA CAVALCANTI, profissão: analista de segurança, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/06/2000, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Lourivaldo Cavalcanti e de 
Rosineide Maria da Silva.

O pretendente: ANDRÉ VIEIRA PIRES, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: em Cerquilho, SP, data-nascimento: 14/07/1993, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de João Stevanato Pires e de Eliana Vieira Pires. 
A pretendente: NATALY JURADO ROSA, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Consolação, SP, data-nascimento: 07/05/1991, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Francisco 
Rosa e de Magaly Jurado Rosa.

O pretendente: RODRIGO LEITE VIERSBERG, profissão: auxiliar de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 23/04/1983, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Iran Viersberg e de Edileuza 
Leite Costa Viersberg. A pretendente: ELIZÂNGELA REIS GOMES, profissão: operadora 
de máquinas, estado civil: divorciada, naturalidade: em Monteiro, PB, data-nascimento: 
07/02/1984, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José 
Francisco Gomes Neto e de Maria Celeste Reis Gomes.

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: DAVID HENRIQUE MARQUES, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Caruaru - PE, no dia (09/01/1991), estado civil solteiro, profissão administrador de 
empresas, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, filho de José Romual-
do Marques e de Josilene Barbosa da Conceição Marques. A pretendente: LAYANNE 
RODRIGUES SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Codó - MA, no dia 
(01/02/1992), estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Edimilson da Costa Santos e de 
Lucilene Rodrigues Santos. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 
município de Ferraz Vasconcelos, neste Estado, onde está sendo Habilitado o casamento.

O pretendente: CARLOS FELIPE FUCHS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
empresário, solteiro, nascido em Curitiba, PR, no dia (03/03/1987), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos dos Santos e de Mirian Fuchs dos Santos. 
A pretendente: MARIA EUGENIA DE CASSIA LOPES CARDOSO, de nacionalidade 
brasileira, médica, solteira, nascida em Curitiba, PR, no dia (10/08/1990), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Eugenio Maurmann Cardoso e de 
Eluiza Maria Lopes.

O pretendente: IGOR SOUZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, publicitário, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1996), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Julio Cesar Alves dos Santos e de Margarete Alves de Souza 
dos Santos. O pretendente: GUSTAVO DE SOUSA ZAMPOLLO, de nacionalidade 
brasileira, publicitário, solteiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (27/06/1994), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Agnaldo Zampollo e de Neusa Maria 
de Sousa Zampollo.

O pretendente: RICARDO FARKAS, de nacionalidade brasileira, designer, divorciado, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/11/1957), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Thomaz Jorge Farkas e de Melanie Farkas. A pretendente: CARLA DIAS 
CAFFÉ ALVES, de nacionalidade brasileira, diretora de arte, solteira, nascida em Santo 
André, SP, no dia (08/04/1965), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alaor 
Caffé Alves e de Maria Helena Dias Alves.

O pretendente: RODRIGO DE GUSMÃO SIMÃO, de nacionalidade brasileira, advogado, 
solteiro, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (30/01/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Amir Simão e de Tania de Gusmão Simão. A pretendente: THAÍS 
DI POLI, de nacionalidade brasileira, advogada, divorciada, nascida em Guarulhos, SP, 
no dia (20/05/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pascoalino Di 
Poli e de Maria Luiza Soldá Di Poli.

O pretendente: ROGÉRIO DE ALCÂNTARA MIRABELLI GALLO, de nacionalidade 
brasileira, jornalista, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/1967), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Mirabelli Gallo e de Irene 
de Alcântara Mirabelli Gallo. A pretendente: ELISABETTA MARIA SIMONA ZENATTI, 
de nacionalidade brasileira, jornalista, divorciada, nascida em Milão, Itália, no dia 
(12/06/1968), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Dario Zenatti e de 
Marisa Aiazzi.

O pretendente: THEODORE ANDRÉ ASSIMAKOPOULOS, de nacionalidade brasileira, 
analista político, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1991), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de André Theodore Assimakopoulos e de Angela 
Clementina Andreopoulos Assimakopoulos. A pretendente: LAÍS GOMIDE ALVES, de 
nacionalidade brasileira, internacionalista, solteira, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no 
dia (11/08/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ulisses Fonseca 
Alves e de Lis Gomide.

O convivente: RODRIGO DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira estado civil 
solteiro, analista de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1987) residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Teodulo Rodrigues de Souza e de Reinilda 
Pereira da Silva Souza. A convivente: JANAÍNA LOPES SALGADO, de nacionalidade 
brasileira estado civil solteira, professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/10/1987), 
residente e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP filha de Clésio Rogério Salgado e de 
Cleuza Rosa Lopes Salgado.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Até meados de 2017, 
podcasts eram co-
nhecidos, em grande 

parte, pela galera fã de 
tecnologia. 

A partir de 2018, o formato 
caiu no encanto do público 
em geral e, muitas pessoas, 
além de ouvintes, torna-
ram-se também produtores 
destes programas de áudio 
gravados em formato digital. 
O sucesso desta mídia foi 
tão significativo que 2019 
foi considerado o novo “ano 
do podcast”, no país. 

Uma prova disso foi o 
investimento pesado que 
a Globo direcionou para o 
universo da Podosfera, agre-
gando ao seu catálogo pod-
casts relacionados aos seus 
programas jornalísticos e 
atrações de entretenimento. 
Além disso, a marca também 
se aliou a produtores inde-
pendentes para expandir a 
oferta do produto. A própria 
B9 fechou, recentemente, 
uma parceria inédita com 
o grupo para a distribuição 
dos episódios dos podcasts 
Braincast e Mamilos.

Conforme divulgou a 
Associação Brasileira de 

Embora o consumo de podcasts seja masculino, a participação 
das mulheres vem aumentando gradativamente.

O pretendente: LINDOVAL DOS SANTOS, profissão: taxista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Ibirataia, BA, data-nascimento: 15/07/1975, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Gildésio Alberto dos Santos e de Maria 
de Lourdes dos Santos. A pretendente: ADRIANA DA SILVA AMARAL, profissão: ta-
xista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 
23/01/1977, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Silva Amaral e de Jovina da Silva Amaral.

O pretendente: IGOR PAOLO SILVA RIBEIRO VASCONCELOS, profissão: consultor 
comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
10/11/1992, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sergio 
Ribeiro Vasconcelos e de Sandra Regina da Silva. A pretendente: MICHELE MARTINS 
LEAL, profissão: assistente de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Bras, SP, data-nascimento: 07/07/1992, residente e domiciliada em Caiei-
ras, SP, filha de Francisco Gabriel de Sousa Leal e de Maria Aparecida Martins Leal.

O pretendente: ANDERSON SOUZA DE ARAUJO, profissão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 06/12/1981, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Carlos de Araujo 
e de Marcia Cristina de Souza. A pretendente: VALQUIRIA ELIZABETE DA SILVA, profis-
são: auxiliar de serviços gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: em Brejo da Madre 
de Deus, PE, data-nascimento: 25/09/1985, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Severino Manoel da Silva e de Rita Maria da Silva.

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

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

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

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Consumo de podcasts cresce a 
cada ano no Brasil

Em ascensão desde 2018, a cada ano o número de ouvintes de podcast cresce no país, conquistando 
novos públicos, além do interesse das marcas

“O avanço da internet pos-
sibilitou muitas mudanças 
no consumo de conteúdo 
e produtos. Esta transfor-
mação tecnológica fez com 
que novas plataformas sur-
gissem, que consumidores 
ganhassem mais voz e se 
tornassem mais exigentes, 
com isso, as marcas tiveram 
que se adaptar para agregar 
valor em suas campanhas de 
divulgação. 

Neste mesmo contexto 
surgiu o podcast que, com 
sua proposta principal de 
produzir conteúdo, conquis-
tou espaço na mídia, fazendo 
com que o formato chamasse 
a atenção das marcas que en-
xergaram nesses programas 
de áudio a oportunidade de 
divulgarem seus produtos, 
agregando valor junto aos 
seus públicos”, comenta 
Romeu Escanhoela, CEO da 
EscaEsco Comunicação, que 
realiza a produção e edição 
de podcasts, entre eles a do 
Segredos Políticos, que visa 
debater o cenário político 
brasileiro, além de soluções 
para o país. - Fonte e mais 
informações: (www.escaes-
co.com.br).

Podcasters (ABPod), após 
uma queda na audiência 
de podcasts, sentida por 
muitos produtores no início 
da pandemia, atualmente, 
o Brasil conta com aproxi-
madamente 34,6 milhões 
de ouvintes do formato. A 
pesquisa da ABPod também 
mostrou que o perfil do ou-
vinte brasileiro é dominado 
pelo gênero masculino, com 
média de idade de 28 anos. 
A maior parte deste público 
vive na região sudeste e 
31% dele possui superior 
completo.

No entanto, embora o con-
sumo de podcasts no país 

seja predominantemente 
masculino, a participação 
das mulheres vem aumen-
tando gradativamente. Em 
2019, o número que repre-
sentava o público feminino 
era de 16%, já em 2019 este 
número subiu para 27%. 
Entre uma infinidade de 
interesses e preferências, 
os temas favoritos desta 
audiência são: Cultura Pop; 
Humor e Comédia; Ciência; 
História; e Política. E o Spo-
tify é disparado a plataforma 
de streaming que os usuários 
mais utilizam, seguido pelo 
Podcast Addict, Google 
Podcasts e Apple Podcasts.
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