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Geralmente, quando se propõe discutir o campo de atuação do advo-
gado e como ele deve se comportar atualmente, é comum centralizar 
todas as atenções na figura do profissional. Claro, é inquestionável a 
influência de características como capacidade, experiência e conheci-
mento, que fazem grande diferença para que os serviços sejam prestados 
com excelência e qualidade. No entanto, dentro da realidade de um 
escritório de advocacia, não há como negar o impacto exercido pela 
cultura organizacional.  

Como a cultura organizacional pode beneficiar  
o advogado?

A Inteligência Emocional (IE) é uma competência que vem ganhando 
destaque no mercado de trabalho e no ambiente acadêmico durante 
os últimos anos. A definição da IE, de acordo com Daniel Goleman 
(1995), um dos escritores clássicos do assunto, é a capacidade de 
administrar sentimentos e auxiliar em um melhor convívio em socie-
dade.  A partir disso, e de estudos científicos, verifica-se um aumento 
considerável no sucesso da empresa ou da carreira profissional quando 
se desenvolve a IE.  

Inteligência Emocional no âmbito  
corporativo

Uma pesquisa realizada pela empresa suíça de visão computacional 
móvel e realidade aumentada, Scandit, mostra que mais da metade dos 
varejistas (58,7%) já está oferecendo ou trabalhando na implementação 
de alguma aplicação de self-scanning, ou Scan & Go, em que o celular 
do cliente é utilizado para capturar informações sobre produtos e pode 
chegar até ao auto-checkout em lojas físicas. Destes, 37,9% já possuem 
uma solução e 20,8% planejam implantar.  

Pesquisa: Varejo Scan & Go se espalha após  
a pandemia

Imagem de Masashi Wakui por Pixabay

Negócios em Pauta

Ponte da Integração alcança 63% de execução
As obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, que vai conectar 

Foz do Iguaçu a Presidente Franco, alcançaram 63% de execução 
neste mês de junho, conforme o último boletim técnico divulgado pelo 
DER-PR. A nova ponte internacional sobre o Rio Paraná é uma obra 
do governo federal, com gestão do governo do Estado e recursos da 
margem brasileira de Itaipu Binacional. O consórcio responsável pelas 
obras concluiu em junho, no lado brasileiro, a segunda etapa da caixa 
de equilíbrio e parte da estrutura de encontro entre a futura ponte e a 
rodovia de acesso. Ainda neste mês, o mastro principal deve alcançar 
88,5 metros de altura, do tabuleiro até o topo, o equivalente a um prédio 
de quase 30 andares. No vão central, começaram a ser instaladas as 
primeiras lajes pré-moldadas, feitas em concreto armado, que vão com-
por a futura pista de rolamento. Também foram soldadas as estruturas 
de ancoragem e os tubos da unidade metálica da ponte.   Leia a 
coluna completa na página 3

Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

News@TI

Evento online focado em investimentos

@A CapTable, plataforma especializada em investimentos em 
startups, realiza a primeira edição do ‘CapTable Summit’, evento 

100% online que contará com os maiores experts do Brasil sobre o 
mercado de investimentos. O evento, que será transmitido ao vivo, 
começa a partir das 18h no dia 29 e a partir das 16h, no dia 30. O 
evento é gratuito e qualquer pessoa pode se inscrever para participar 
(https://www.startse.com/captable-summit/). O CapTable Summit é 
um ponto de encontro importante para investidores e novos membros 
do mercado de investimentos, pois possibilita maior equilíbrio entre 
oferta e demanda nos negócios. O ponto chave é o quanto essa nova 
alternativa será capaz de redefinir a liquidez do mercado de ações. 
O cofundador da CapTable, e um dos palestrantes do CapTable 
Summit, Guilherme Enck, destaca que o evento é uma oportunidade 
única aos investidores que queiram entender melhor os conceitos 
e fundamentos, visto que serão dois dias de treinamentos, onde os 
investidores aprenderão como fazer parte deste novo universo.    Leia a coluna completa na página 2

Reprodução/https://www.startse.com/startup-investment-2-0/
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RELAçõES DE CONSuMO

Quando os comerciantes falam sobre 
como a fraude está afetando seus 
negócios, eles geralmente se referem 
aos estornos como o principal fator de 
perda de receita. 

Embora o impacto financeiro da fraude de 
estorno seja bastante claro, o custo das falsas 

recusas muitas vezes passa despercebido pela 
maioria dos comerciantes.

Falsas recusas são um dos resultados mais 
notáveis e caros da detecção de fraude impreci-
sa, e você deve se esforçar para evitá-las a todo 
custo. Elas não apenas têm um impacto direto 
em sua receita, como também podem arruinar 
a experiência do cliente. O que exatamente 
são falsas recusas? Devido ao fato de que os 
comerciantes online devem perder cerca de 
US$ 130 bilhões até 2023 devido a fraudes, há 
mais proteções em vigor do que nunca para 
pagamentos online. 

Infelizmente, isso também traz a possibilida-
de de falsas recusas. Como o nome sugere, uma 
falsa recusa é quando um pagamento legítimo 
é recusado devido a uma suspeita de atividade 
fraudulenta. As falsas recusas prejudicam não 
apenas a experiência do cliente, mas também 
são caras. Uma pesquisa do Merchant Risk 
Council mostrou que a loja online média perde 
2,6% de todos os pedidos devido a suspeitas 
de fraude. Quanto mais alto o preço dos pro-
dutos que você está vendendo, maior será a 
sua taxa de recusa.

Embora seja muito difícil identificar com 
precisão qual porcentagem das transações 
recusadas são verdadeiramente fraudulentas, 
estima-se que as falsas recusas representem 
mais da metade de todos os pedidos recusados. 
Isso é muito dinheiro sendo deixado na mesa. 
Como você pode ajudar a evitá-las? Apesar de 
parecer difícil lidar com esse problema sozinho, 
não precisa ser tão complicado quanto você 
pode imaginar. 

Apresento três recomendações viáveis que 
você pode seguir para ajudar a evitar que falsas 
recusas afetem sua receita e prejudiquem a 
experiência do cliente.

As falsas recusas são o principal 
bloqueador da experiência do cliente
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1. - Entre em contato direto com os 
clientes - Se um pedido específico parecer 
suspeito, geralmente é melhor contatar o cliente 
diretamente antes de recusar sua compra. Isso 
não apenas lhe dará a chance de provar sua 
legitimidade, mas também pode ajudar a estabe-
lecer um relacionamento duradouro com ele. Na 
maioria das vezes, os compradores apreciarão 
que você reserve um tempo para contatá-los.

2. - Rejeite apenas pagamentos com base 
em dados - Curiosamente, muitos empresários 
tendem a rejeitar pagamentos com base em 
suposições em vez de dados. Por exemplo, um 
comerciante pode recusar um pedido que seja 
enviado para um endereço internacional se esse 
cliente nunca tiver enviado para o exterior antes. 
Ou pode bloquear pedidos para certos países.

Como você pode imaginar, isso inevitavelmen-
te causará um grande número de falsas recusas 
e erodirá os relacionamentos que eles poderiam 
ter construído com esses clientes. Em vez disso, 
você só deve rejeitar pagamentos com base em 
dados comprovados. Por exemplo, se houver 
uma tendência atual de compras fraudulentas 
feitas em uma determinada região da China, faz 
sentido sinalizar preventivamente os pedidos 
feitos nesse local.

3. - Implemente um software profissio-
nal de prevenção de fraude - Não é prático 

confiar na revisão manual de transações para 
detectar pagamentos fraudulentos. Com os 
avanços recentes na tecnologia de aprendizado 
de máquina, a detecção automatizada de fraudes 
é tão precisa (se não mais) do que a revisão 
manual. Embora uma equipe de fraude interna 
possa gerenciar seu volume de pedidos atual, 
à medida que sua empresa cresce, essa equipe 
também precisará crescer.

Com a detecção automatizada de fraudes, 
você pode reduzir custos indiretos e, ao mesmo 
tempo, aumentar suas taxas de aprovação. O 
software de prevenção de fraude foi desenvol-
vido para ajudá-lo a gerenciar essa obrigação. 
Esses programas são altamente precisos e exe-
cutam exponencialmente mais rápido do que 
um ser humano poderia. Eles também oferecem 
proteção de ponta a ponta e são totalmente 
escalonáveis com base nas suas necessidades.

Portanto, é altamente recomendável que você 
aproveite ao máximo esse recurso para otimizar 
a experiência do cliente e o desempenho de 
vendas. Não subestime o impacto que falsas 
recusas podem ter em seus negócios. Usando 
as dicas acima mencionadas, você pode garantir 
uma excelente experiência para o cliente, sem a 
necessidade de se preocupar com falsas recusas.

 
(Fonte: Oscar Bello é Vice-Presidente Sênior de 

Vendas para as Américas da Vesta).

Desempenho escolar 
Quatro em cada dez alunos da 

educação básica na rede pública de 
ensino correm risco de abandonar a 
escola. Foi o que mostrou um estudo 
feito com pais e responsáveis de estu-
dantes da rede pública e encomendado 
pela Fundação Lemann, o Itaú Social 
e o BID ao Datafolha. O percentual de 
estudantes que manifestaram a possi-
bilidade de desistir da escola cresceu 
este ano, passando de 26% em maio do 
ano passado para 40% em maio deste 
ano (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/afinal-o-codigo-de-defesa-do-consumidor-e-vilao-ou-aliado-das-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-29-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-29-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/democracia-na-gangorra/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pesquisa-varejo-scan-go-se-espalha-apos-a-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-a-cultura-organizacional-pode-beneficiar-o-advogado/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/inteligencia-emocional-no-ambito-corporativo-2/


www.netjen.com.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ISSN 2595-8410

News@TI
Zoom anuncia ferramenta para inserção de 
pronomes para promover mais inclusão

@Cuidar é o principal valor do Zoom, e a empresa entende que 
fornecer opções para que as pessoas compartilhem mais sobre 

si mesmas é importante para melhorar a experiência de todos. Vários 
usuários relataram como adicionaram manualmente os pronomes a 
seus nomes e perfis na plataforma Zoom. E hoje, o Zoom está super 
feliz em lançar o recurso Pronouns, na versão Zoom 5.7.0, para ajudar 
os usuários a se sentirem mais incluídos, capazes de se expressar 
e serem vistos. O Zoom ouviu atentamente as contribuições de 
educadores, organizações sociais, líderes de diversidade e vários de 
seus clientes para otimizar a experiência de compartilhamento de 
pronomes na plataforma (zoom.us/download).

São Paulo, terça-feira, 29 de junho de 2021 Negócios2 Negócios
Empresas 
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Democracia  
na gangorra

As democracias 
padecem em ambiente 
de crise. 

Uns e outros, aqui e 
alhures, portando a 
bandeira do bem da 

coletividade, fazem pontu-
ações de viés autoritário, 
sem excluir sinalizações de 
“convulsão social’, como se 
as massas estivessem rogando 
aos protagonistas com mando 
sobre o poder militar, inter-
venção (um ponto fora da 
curva) na direção do Estado. 
Estaria, assim, justificado um 
“golpe”, um ato de força em 
pleno início da terceira década 
do século XXI.

Para não dizer que esse 
tipo de ameaça ocorre ape-
nas no seio de democracias 
incipientes, sustentadas por 
instituições não plenamente 
consolidadas, como a brasi-
leira, que vagueiam para lá 
e para cá, sob o empuxo de 
pressões e contrapressões, o 
fato ocorre também em outros 
sistemas. A democracia fran-
cesa é considerada uma das 
mais fortes do planeta, sendo 
considerada a que acendeu 
o farol da liberdade no ciclo 
contemporâneo. 

Pois bem, em abril passado, 
mil membros das Forças Ar-
madas da ativa e vinte generais 
da reserva assinaram uma car-
ta aberta onde afirmavam que 
a França estava a caminho de 
uma “guerra civil”, culpando 
“apoiadores fanáticos” pela 
divisão social, entre eles, os 
islamitas que estariam toman-
do conta de regiões inteiras. O 
país estaria em perigo. 

Quem diria que isso poderia 
ocorrer no berço contemporâ-
neo da democracia? Bravata 
dos generais? Maneira de 
cutucar a onça com vara curta, 
melhor dizendo, alertar o pre-
sidente Macron para a imigra-
ção descontrolada? Voltemos 
aos nossos trópicos. Por aqui, 
tem sido usual a resposta da 
esfera política para amenizar 
as crises: as instituições estão 
funcionando. Ora, não é bem 
assim.

Nunca o Judiciário, repre-
sentado pelo STF, foi tão 
questionado e submetido a 
um bombardeio incessante. 
Ministros sendo objeto de 
ferrenha crítica em redes 
sociais e em plenário de casas 
congressuais, alguns conside-
rados “suspeitos” por terem 
sido nomeados por fulano e 
sicrano, decisões que seriam 
de competência do Poder 
Legislativo, outras inseridas 
no bornal de recompensa a 
determinadas figuras.

Os legisladores, por sua vez, 
por mais que se comprometam 
em votar de acordo com as 
demandas sociais, acabam de-
cidindo, por maioria, aprovar 
pautas do interesse do Poder 
Executivo, integrados de 
corpo e espírito ao chamado 

presidencialismo de coalizão, 
que se ancora no toma lá, dá 
cá. Os dribles de um lado e de 
outro exibem as constantes 
manobras para viabilizar a go-
vernabilidade, como emendas 
parlamentares, orçamentos 
“secretos” e que tais. Mesmo 
assim, são volumosas as ten-
sões entre a comunidade po-
lítica e o Palácio do Planalto.

As reformas, de vida tão pro-
longada nas pautas congressu-
ais, ganham camadas de bolor 
e cores do descrédito. A pró-
pria reforma política entrou no 
índex das coisas imexíveis, só 
avançando normas defendidas 
pelo dono da caneta com maior 
carga de tinta, o presidente 
da República, defensor, por 
exemplo, do voto impresso 
ou coisa assemelhada, como 
um papel para garantir que 
o eleitor votou. Um demérito 
à urna eletrônica, que era, 
até então, o nosso cartão de 
modernidade no panorama 
eleitoral do planeta. Um retro-
cesso está para ser aprovado. 
Mais grana e mais burocracia.

Quando teremos apenas 
nove, oito ou sete partidos? 
Partido virou empreendi-
mento negocial. Em função 
do descrédito das entidades 
partidárias, todas se juntam 
no pântano das negociações, 
o que motiva a permanência 
de 35 siglas e a tentativa de 
se chegar a 70. Os fundos par-
tidários semeiam os recursos 
reunidos com boas votações, 
como se viu no caso do desco-
nhecido PSL, que aparece hoje 
na linha de frente dos mais 
ricos. E onde estão os escopos 
ideológicos ou doutrinários? 
No baú das coisas esquecidas.

Tendo como pano de fun-
do esse queijo suíço, de 
buracos por todos os lados, 
o mandatário-mor, com sua 
índole guerreira, de atirador 
de vanguarda e retaguarda, 
bola artifícios para sustentar 
o tempo de seu assento na 
cadeira presidencial. Ganhará 
as eleições de 2022, garante 
ele, e derrotará o adversário 
a quem se refere como o 
“nove dedos”. Por isso, prega 
o voto impresso, aquele tipo 
que, na década de 30, era a 
arma secreta dos “coronéis” 
da política. 

(P.S. “Seu coroné, posso 
abrir o envelope para saber 
em que tô votando? Tá doido, 
cabra, ocê não sabe que o voto 
é secreto?”)

Pergunta de fecho: seria 
viável um golpe no Brasil? 
Gasset escreveu que o homem 
é ele e suas circunstâncias. 
Eis algumas: apoio social, 
economia saudável, pandemia 
controlada, contexto inter-
nacional e imagem do Brasil, 
felicidade nacional líquida e 
ameaça de divisão extremada 
na sociedade. 

(*) - É jornalista, escritor, professor 
titular da USP e consultor político 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Sete tecnologias para ajudar o 
varejo a acelerar as vendas

Famílias estão mais dispostas a consumir e com a ajuda de ferramentas que facilitam desde o abastecimento de 
gôndolas à adesão ao delivery é possível melhorar a performance dos negócios

Após duas quedas seguidas, o indi-
cador Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF), apurado pela Con-

federação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), subiu 2,1% 
em junho. O índice ficou em 67,5 pontos. 
Apesar da melhora, trata-se do pior junho 
da série histórica (2010) e houve retração 
de 2,6% em relação ao mesmo período de 
2020. Para facilitar a obtenção de resul-
tados positivos pelo setor nesse contexto 
econômico ainda frágil, há no mercado 
soluções desenvolvidas por empresas de 
tecnologia, para otimizar processos, redu-
zir custos e ajudar a aumentar as vendas. 
Vão desde o abastecimento inteligente 
de gôndolas com apoio de inteligência 
artificial a ferramentas para pagamento 
via reconhecimento facial, passando por 
plataformas de integração de sistemas 
para aderir ao delivery.

“Nossas análises de visitação e conversão 
de vendas nas principais plataformas de 
varejo online apontam para uma desace-
leração desde de abril deste ano, após os 
picos alcançados no ano passado e início 
de 2021. Por isso, é fundamental que as 
empresas tenham acesso à inteligência 
de mercado, para acompanhar as novas 
demandas, tecnologias e entender como 
o setor, a concorrência e os consumidores 
se comportam, conquistando mais clientes 
e alavancando as vendas online”, afirma 
Pedro Garcia, diretor de Customer Suc-
cess LATAM na Similarweb, plataforma de 
inteligência de mercado global.

Confira sete soluções que podem ajudar 
o varejo a otimizar recursos e aumentar 
as vendas: 

1. Abastecimento inteligente  
de gôndolas

A ruptura é um dos maiores desafios 
enfrentados pelo varejo e resolver esta 
questão pode gerar um incremento im-
portante nas vendas. Pensando nisso, a 
Involves desenvolveu o Involves Doors, 
uma solução para o abastecimento inteli-
gente das gôndolas que identifica possíveis 
rupturas ou problemas na disposição dos 
SKUs no PDV, aumentando de 0,5% a 2% as 
vendas diárias dos varejistas. A ferramenta 
usa inteligência artificial para detectar dia-
riamente comportamentos fora do padrão 
em cada SKU e dispara alertas automáticos 
para que a equipe de reposição verifique 
os produtos e resolva o problema o mais 
rápido possível. O Head de produtos de 
varejo da Involves, Otávio Senna, explica 
que o sistema monitora vários indicadores 
para fazer essa análise de comportamento e 
que o aprendizado da inteligência artificial 
acontece de forma exclusiva para cada loja 
e SKU, melhorando a acurácia das missões 
que serão enviadas para a loja no próximo 
dia. “O Involves Doors utiliza uma inteli-
gência própria que  garante resultados já 
no primeiro dia de uso”, finaliza. 

2. Plataforma de gestão para centrais 
de negócios

Quando a tecnologia é aliada aos pro-
cessos de gestão, os benefícios vão além 
da redução de custos. O ponto chave é a 
capacidade de analisar o todo, identificando 
carências e propondo melhorias que podem 
otimizar recursos, além de auxiliar na to-
mada de decisões. No caso das centrais de 
negócios — grupos de empresários que se 
unem para ganhar escala e obter melhores 
negociações e maior competitividade — 
utilizar uma plataforma de gestão que 
concentre todos os dados dos associados, 
das compras, das vendas e dos fornecedo-
res é um grande diferencial. “Esse tipo de 
tecnologia pode concentrar todas as infor-
mações da central, como: o monitoramento 
das compras integradas (passando pelo 
processo de cotação, negociação com forne-
cedores e entrega), inteligência de vendas, 
sell-out (capturando o comportamento de 
vendas de todos os associados), análise do 
financeiro, comunicação e engajamento dos 
associados. Também é possível minimizar 
os erros, aumentar a produtividade e permi-
tir a mensuração dos resultados — através 
do cruzamento feito com dados históricos, 
gerando informações estratégicas para 
decisões assertivas”, comenta Jonatan da 
Costa, CEO da Área Central.

3. Conexão para a cadeia  
de suprimentos

Em um contexto em que o comércio 
digital ganha cada vez mais relevância e 

ao app de delivery, mas sim os sistemas 
que os restaurantes utilizam para gestão, 
como o Google Sheets, nesse caso, com 
as plataformas de entrega. Desenvolvida 
pela Supero Tecnologia, a APIPASS integra 
todo o negócio – softwares, sistemas e 
aplicativos – em um só canal e, com poucos 
dias, os clientes conseguem extrair resul-
tados com a automatização e integração. 
Recentemente, a solução ganhou CNPJ 
próprio e uma equipe de 20 profissionais, 
se tornando uma spin off da Supero. “A 
simplicidade na criação de integrações 

tem sido atrativa às empresas 
menores, pois elas conseguem 
criar as suas integrações sem a 
necessidade de um conhecimen-
to avançado em tecnologia”, diz 
o CEO da APIPASS, Valdemir 
Silveira.

6. Reconhecimento facial  
para pagamentos

Com o surgimento do Coro-
navírus, as lojas que se reinven-
tarem para garantir a saúde e 
o bem-estar dos consumidores 
serão as que terão os resultados 
mais positivos nos próximos 

anos. Para isso, um dos caminhos é investir 
em tecnologias de pagamento touchless, 
aquelas que não exigem contato humano 
ou quando ele é muito pequeno, como a 
solução da startup Payface. A ferramenta 
usa reconhecimento facial para conectar o 
rosto do usuário com o meio de pagamento 
associado, oferecendo uma compra rápida, 
segura e sem toque. Sem precisar mostrar 
o cartão, diminui filas e ainda permite 
que os estabelecimentos armazenem o 
registro de consumo dos usuários no local, 
colaborando para tomada de decisão. "A 
implementação da biometria facial vem 
para acabar de vez com estabelecimentos 
que oferecem uma experiência de compra 
dissociada da jornada do consumidor", 
explica Eládio Isoppo, CEO da startup. 
A tecnologia já está implementada em 
grandes varejistas do país, como na rede 
de hiper e supermercados Super Muffato, 
em Londrina (PR), e Angeloni, em Floria-
nópolis (SC). 

7. Gestão para micro e pequenos  
comerciantes

Plataformas de gestão digital em micro 
e pequenos negócios no Brasil vão na 
contramão dos sistemas manuais para 
gerir empresas, onde o gerenciamento é 
realizado em cadernos ou folhas de papel. 
Com soluções focadas em automatizar e 
facilitar essa gestão em pequenos negó-
cios, a Compufour Zucchetti desenvolve 
tecnologias que abrangem diversas áreas 
— desde produtos que fornecem controle 
de estoque e de receita financeira, emissão 
de nota fiscal eletrônica e disponibilização 
de relatórios para a organização do negócio, 
como o ClippFácil, até softwares de pra-
teleira, com ferramentas completas para 
frente de caixa, como o ClippPro. Soluções 
específicas para o varejo também fazem 
parte do portfólio, como ClippCheff, para 
bares e restaurantes, e o ClippService, para 
prestadores de serviços. “Para quem está 
começando, é ainda mais importante o uso 
de tecnologias que otimizem o tempo e os 
gastos em todos os setores do negócio, já 
que a falta de recursos e funcionários é 
uma característica marcante nessa fase 
do empreendimento. A organização é o 
ponto chave para qualquer empresa bem 
sucedida”, explica Wagner Müller, CEO da 
Compufour.

em que os agentes envolvidos nesta cadeia 
produtiva e de consumo estão cada vez mais 
exigentes, a unificação das atividades do 
armazém e do transporte são verdadeiros 
diferenciais competitivos. As empresas, 
principalmente varejistas, precisam receber 
pedidos, enviá-los e entregá-los com a maior 
agilidade possível, permitindo mudanças de 
planos a qualquer momento do fluxo. Com 
um aumento de cerca de 300% na demanda, 
em 2020, a C&A encontrou na tecnologia 
uma importante aliada para acelerar a 
transformação digital. A solução escolhi-
da foi a plataforma Manhattan 
Active Supply Chain, desenvol-
vida pela Manhattan Associates, 
líder mundial em soluções para 
cadeia de suprimentos. A grande 
inovação da plataforma é a total 
interconexão entre o armazém e 
o transporte das empresas, sejam 
elas varejistas, atacadistas ou 
mesmo indústrias. Na prática, a 
tecnologia oferece uma experiên-
cia de usuário única em todas as 
funções da cadeia de suprimen-
tos. A partir de uma só solução, 
os usuários podem fazer tudo, 
desde obter insights detalhados 
sobre a produtividade da mão de obra e o 
desempenho robótico até responder aos 
alertas de envios em tempo real e comunicar 
mudanças às transportadoras com rapidez 
e facilidade. 

4. Aplicativo para gestão de vendas 
pelo celular

Se antes da pandemia o celular já tinha 
um papel importante na sociedade, o isola-
mento social e todas as mudanças trazidas 
pela Covid-19 ampliaram ainda mais o seu 
potencial. Hoje, mais de 67% da população 
mundial usa smartphones, de acordo com 
a pesquisa Digital 2020 October Global 
Statshot Report. Não é à toa que o celular 
tem se transformado em uma ferramenta 
essencial de vendas para grande parte dos 
comerciantes, que oferecem seus produtos 
em plataformas online e integrações com 
redes sociais. No entanto, o papel do mobile 
pode ir além: com apoio da tecnologia, todo 
controle de vendas, faturamento, estoque e 
créditos e débitos de clientes pode ser feito 
diretamente pelo celular.  “Os aplicativos de 
gestão oferecem muita praticidade, permi-
tindo que o comerciante tenha o comando 
do seu negócio em mãos, em qualquer hora 
e qualquer lugar, seja para vendas físicas, 
online ou híbridas”, comenta Guilherme 
Hernandez, CEO da Kyte, startup que 
oferece um aplicativo de vendas e gestão 
para mais de 40 mil autônomos e pequenos 
comerciantes.

5. Plataforma de integração de  
sistemas impulsiona deliverys

Com sete unidades distribuídas em 
São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e 
Campinas (SP) - esta última aberta re-
centemente -, a hamburgueria Burger X já 
nasceu focada exclusivamente no delivery 
e hoje atende 20 mil pedidos por mês. Ao 
integrar os diferentes apps de entrega - 
como Rappi e Uber Eats - por meio da 
plataforma, a Burger X centraliza todos 
os pedidos das lojas. “Com os sistemas 
integrados via API e banco de dados, e com 
os processos automatizados, deixamos de 
nos preocupar com o gerenciamento de 
pedidos e controle de estoque e passamos 
a focar na satisfação do cliente e estratégia 
de expansão da marca”, diz Lucas Lanna, 
um dos sócios-fundadores da hamburgue-
ria. A APIPASS não conecta o restaurante 

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

“O Involves 
Doors 
utiliza uma 
inteligência 
própria que  
garante 
resultados já 
no primeiro 
dia de uso”,
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e eficientes plataformas edge-to-cloud da indústria para serviços de nu-
vem no data center, em centros de colocation e na borda. As inovações 
compreendem aplicativos, segurança, tecnologias integradas em silício 
e software com recursos nativos da nuvem, para serem executados com 
apenas alguns cliques e gerenciados em uma plataforma unificada. Essas 
inovações permitem que os clientes modernizem suas cargas de trabalho 
em um modelo operacional de nuvem, otimizando e protegendo seus 
aplicativos da borda à nuvem enquanto alcançam um patamar capaz de 
abordar e aproveitar todas as formas de dados (https://www.hpe.com). 

E - Necessidades Escolares 
Escolas determinadas a fazer parte de um momento transformador na 
educação já podem contar com o Educacional - Ecossistema de Tecnologia 
e Inovação, que chega para ajudar a promover os avanços que há anos 
o setor carece e que ficaram mais latentes com a pandemia. É uma área 
de negócios dedicada com um modelo inédito e inovador, que integra e 
conecta as melhores soluções, escolas, editoras, empresas nacionais e 
internacionais, edtechs, ONGs e fundações para, juntos, transformarem o 
processo de ensino-aprendizagem de acordo com a necessidade de cada 
instituição ou rede de ensino, de maneira personalizada e na velocidade 
que as mudanças acontecem. Confira em: (www.educacional.com.br). 

F - Armas e Munições
A pioneira e tradicional  loja de armas e munições Casa Salles comemorou 140 
anos de atividade na última quinta-feira (24). O estabelecimento, fundado 
em Ouro Preto em junho de 1881 por João de Salles, se mudou em 1904 
para Belo Horizonte. A loja era do tipo “secos e molhados”, típicos comércios 
do século XIX que vendiam produtos variados, incluindo alimentos, arma-
mentos, munições, pólvora, chumbo e mulas para transporte de tropeiros. 
Devido à pandemia, a festa de aniversário precisou ser adiada, mas em 
um futuro breve os administradores pretendem implantar um projeto de 
transformação do espaço em um centro cultural. Fiel às tradições, a Casa 
Salles mantém todas as instalações originais desde sua fundação: balcões, 
vitrines, caixa registradora e outros objetos (www.casasalles.com.br).

G - Desenvolvedor Java Jr
O setor de TI está vivenciando um dos melhores momentos no Brasil. No 
primeiro trimestre de 2021 foram abertos mais 52 mil novos empregos. O 
estudo indica que as empresas de tecnologia, para suprir a necessidade 
do setor, devem contratar uma média de 70 mil profissionais por ano até 
2024. Para os interessados na carreira neste segmento, esta é a hora de se 

A - Absorventes Íntimos
Após anunciar a distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual 
para estudantes da rede estadual, a Secretaria da Educação do Estado 
de São Paulo  recebeu uma doação inicial, feita pela empresa P&G, de 
2 milhões de absorventes. O Programa Dignidade Íntima deve investir 
R$30 milhões na compra deste produto, que será disponibilizado para 
cerca de 1,3 milhão de estudantes entre 10 e 18 anos - idade mens-
trual - sendo que a prioridade são as que se encontram em situação 
de vulnerabilidade. “Tivemos a grata surpresa de receber uma doação 
voluntária, adicional, da P&G, com mais 2 milhões de absorventes para 
o atendimento das meninas que estudam na rede pública de ensino do 
Estado”, afirmou o Governador João Doria. 

B - Febre dos Selinhos
A L – founders of loyalty –  empresa holandesa especializada em soluções 
de fidelidade para o varejo, ativa em mais de 26 países e parceira dos 
principais varejistas no mundo – desembarca no Brasil sob o comando 
da CEO Beatriz Ramos, executiva responsável por levar a febre dos 
selinhos às principais redes de supermercados. Beatriz terá a missão 
de ajudar os varejistas a atingirem um alto índice de engajamento de 
seus consumidores, intensificando o uso dos selinhos como forte fer-
ramenta de vendas em programas de fidelidade. Segundo a executiva, 
“não existe cliente fiel até você conquistar o coração dele e por isso a 
empresa trabalha com um conceito muito bem-sucedido: os selinhos”. 
Outras informações: (https://l-founders.com/).

C - Alimentos e Bebidas
Indústrias de alimentos e bebidas terão a oportunidade de conhecer inovações 
tecnológicas desenvolvidas pela Embrapa que podem agregar valor ao setor 
durante o Meeting Tecnológico – Alimentos e Bebidas, que será realizado de 
10h às 11h30, no dia 7 de julho. É realizado em parceria com a Finep por meio 
do Programa Finep Conecta e a Koelnmesse Brasil. O evento vai estrear o 
programa Food Trends Online 2021, promovido pela Koelnmesse, empresa 
responsável pela realização da Anufood Brazil e braço brasileiro da Anuga, 
principal evento internacional na área de alimentação. As inscrições para o 
evento são gratuitas pelo endereço (https://www.anufoodbrazil.com.br/). 

D - Plataforma em Nuvem 
A Hewlett Packard Enterprise acaba de anunciar na HPE Discover, 
que está ampliando sua liderança em nuvem híbrida com um conjunto 
abrangente de inovações para o HPE GreenLake, uma das mais robustas 

capacitar. A Generation Brasil, organização social criada pela McKinsey & 
Company, inicia  o processo seletivo para mais uma turma do curso Pes-
soa Desenvolvedora Java Jr. A capacitação é gratuita. O público-alvo são 
pessoas de 18 a 30 anos, da cidade de São Paulo, que tenham concluído 
o ensino médio. As aulas serão online, de segunda à sexta-feira, das 8h às 
17h, durante três meses. Para a realização da formação é necessário que 
o participante tenha disponibilidade para se dedicar às aulas. Inscrições 
pelo link: (https://brazil.generation.org/programs/desenvolvedor-junior). 

H - Setor de Saúde 
A fundação everis Brasil, que objetiva incentivar o compromisso com a 
sociedade e com o desenvolvimento socioeconômico brasileiro, acaba 
de abrir inscrições para uma das mais relevantes premiações na área de 
tecnologia e saúde: o Prêmio Empreenda Saúde. É focado em incentivar e 
apoiar o desenvolvimento de startups com projetos tecnológicos e inova-
dores que ajudem no desenvolvimento do setor de saúde do país. O prêmio 
é aberto para startups registradas legalmente e que tenham captado até 
R$ 4,5 milhões de financiamento nos últimos três anos ou faturado mais 
de R$ 2,25 milhões no último ano. A premiação busca projetos inovadores 
e de alto impacto, que estejam em fase de prototipagem ou de comercia-
lização e que tenham o potencial de gerar uma transformação positiva na 
sociedade. Inscrições pelo site: (www.premioempreendasaude.com.br). 

I - Devedores do IPVA 
A Secretaria da Fazenda de São Paulo notifica mais de um milhão de 
devedores do IPVA 2021, totalizando cerca de R$ 1,1 bilhão. Estão 
sendo notificados 1.181.028 proprietários/responsáveis solidários que 
possuem débitos do IPVA, de veículos, referentes ao exercício de 2021. 
Responsáveis solidários são, por exemplo, o banco em que o proprietário 
fez o financiamento do veículo. A Fazenda prevê arrecadar R$ 1,1 bilhão 
com o IPVA 2021 em atraso. A notificação ocorre via Diário Oficial do 
Estado e traz a identificação proprietário, do veículo, o valor do im-
posto, da multa incidente e dos juros por mora. Não haverá notificação 
via Correios ao domicílio tributário do proprietário. Para pagar, basta 
informar o número do Renavam do veículo e o ano do débito do IPVA a 
ser quitado. Mais informações: (portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/ipva). 

J - Jogos Escolares
Até 15 de julho alunos com deficiência física, intelectual ou visual das 
redes de ensino estadual, municipal e privada, além das escolas técnicas 
estaduais, poderão se inscrever para os Jogos Escolares Paralímpicos do 
Estado de São Paulo 2021. Ação realizada pelo Governo de São Paulo 
objetiva promover por meio da prática esportiva, o intercâmbio entre 
os alunos, além de favorecer a descoberta de novos talentos esportivos 
que possam ser indicados para participar dos programas “Bolsa Talento 
Esportivo” e “Centro de Excelência Esportiva”. No total são 12 moda-
lidades para atletas com deficiência. A ideia é que também fomente 
a prática esportiva por jovens com deficiência nas escolas, além de 
seleciona-los para as Paralimpíadas Escolares. Inscrições de atletas: 
(https://forms.gle/REFDwzid3Afx13FA). Inscrições de adultos: (https://
forms.gle/tJo7wzuyjubx2i6F7).

O futuro é analítico

Apesar de tantas 
incertezas que a 
pandemia trouxe, algo 
é certo: o mundo será 
cada vez mais dos 
dados

Sua utilização é estra-
tégica em diferentes 
áreas de negócios e 

pode ser o grande dife-
rencial competitivo das 
empresas, especialmente 
daquelas que atuam no co-
mércio exterior. Não basta 
ter um grande volume de 
informações, mas saber 
extrair o que realmente 
interessa delas, ou seja, 
gerar insights a partir dos 
dados que são capturados 
por meio de ferramentas de 
Analytics e IA. 

Se antes o foco principal 
das marcas era o produ-
to, hoje a prioridade é a 
experiência do cliente. E 
para investir numa jornada 
que compreenda o que o 
cliente necessita e deseja, 
é fundamental ter acesso a 
dados que poderão ajudar 
no atendimento. 

Uma experiência diferen-
ciada é capaz de encantar, 
fidelizar e gerar novos negó-
cios. Atualmente, existem 
empresas que não utilizam 
nem 3% dos dados que 
passam pelos seus sistemas. 
Imagine o potencial que 
está sendo desperdiçado 
sem analisá-los da maneira 
correta. 

O advento dos algorit-
mos, a utilização de regras 
extraídas de análises avan-
çadas de dados e Machine 
Learning e as plataformas 
de Big Data permitem que 
as empresas tirem proveito 
da quantidade e variedade 
de dados que possuem em 
sua base e, também, das 
informações disponíveis em 
outras empresas, platafor-
mas e Internet. 

Ignorar esse cenário é 
mais ou menos como ir na 

contramão das principais 
tendências de mercado. Se-
gundo o Gartner, até 2023, 
mais de 33% das grandes 
empresas terão analistas 
praticando inteligência de 
decisão (Decision Inteli-
gence), que reúne várias 
disciplinas, incluindo ge-
renciamento e suporte à 
tomada de decisões. 

Ela fornece uma estrutura 
para ajudar os líderes de 
Data & Analytics a projetar, 
modelar, alinhar, executar, 
monitorar e ajustar modelos 
e processos de decisão no 
contexto de resultados e 
comportamento dos negó-
cios. 

O MIT Technology Review 
destaca que o movimento de 
transformação digital deve-
rá circular, por ano, algo em 
torno de US$ 20 trilhões, o 
equivalente a mais de 20% 
do PIB global, sendo que os 
dados seguirão como um 
ativo de grande valor. 

Todas essas previsões 
contribuem para fortalecer 
dentro das empresas a 
cultura data-driven, capaz 
de gerar decisões mais 
assertivas, a partir da cap-
tação, extração e análise 
das informações capazes 
de transformar os negócios 
e a competitividade das 
empresas. 

Já se tornou um mantra 
entre executivos e espe-
cialistas que os dados são o 
novo petróleo do mundo. E 
a importância deles tende a 
aumentar com a implemen-
tação de projetos de Inter-
net das Coisas (IoT), que 
serão impulsionados pela 
tecnologia 5G. Com tudo 
conectado, a informação 
se tornará mais fluida, os 
processos mais inteligentes 
e o futuro mais analítico. 

Definitivamente, os dados 
são os protagonistas da vez. 

(*) - É gerente de Data Strategy 
da Asia Shipping, a maior integradora 

de cargas da América Latina.

Konstanz Winter (*)

O setor ainda enfrenta dificuldades com 
a escassez de insumos.

O Índice de Confiança da Indús-
tria, medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), cresceu 3,4 pontos 
na passagem de maio para junho. 
Com essa, que foi sua segunda alta 
consecutiva, o indicador atingiu 
107,6 pontos, o maior patamar desde 
fevereiro deste ano (107,9 pontos). 
O Índice de Expectativas, que mede 
a confiança do empresariado da 
indústria no futuro, subiu 5 pontos 
e atingiu 104 pontos. 

Já o Índice Situação Atual (ISA), 
que mede a percepção sobre as con-
dições do presente, subiu menos: 1,8 
ponto e chegou a 111,3 pontos. O 
Nível de Utilização da Capacidade 
Instalada subiu 1,6 ponto percen-
tual, para 79,4%, maior valor desde 
janeiro (79,9%).

“A recuperação das economias 
externas e o avanço do processo 
de vacinação no país contribuem 
para o aumento do otimismo das 
empresas. Apesar disso, é preciso 
cautela considerando que o setor 

Para o próximo ano, 
a expectativa para 
Produto Interno Bruto 

(PIB) - a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país - é de crescimento 
de 2,11%, ante a previsão da 
semana passada de 2,10%. 

Em 2023 e 2024, o mer-
cado financeiro projeta 
expansão do PIB em 2,5%. 
As estimativas estão no 
boletim Focus de ontem 
(28), pesquisa divulgada 
semanalmente, em Brasília, 
pelo BC, com a projeção 
para os principais indicado-
res econômicos. A previsão 
do mercado financeiro para 
o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) deste ano subiu de 
5,90% para 5,97%.

A expectativa para a cotação do dólar segue em R$ 5,10.

Pequenos negócios têm 
maior taxa de mortalidade

O setor de microempreendedores 
individuais (MEI) é o que apresenta a 
maior taxa de mortalidade de negócios 
em até cinco anos, segundo pesquisa do 
Sebrae, ‘Sobrevivência de Empresas 2020, 
realizada com base em dados da Receita 
Federal e com levantamento de campo, a 
taxa de mortalidade dessa área de negó-
cios é de 29%. Já as microempresas têm 
taxa, após cinco anos, de 21,6% e as de 
pequeno porte, de 17%.

O presidente do Sebrae, Carlos Melles, 
disse que a menor taxa de sobrevivência 
entre os pequenos negócios está rela-
cionada à capacidade de gestão, à maior 
experiência e ao conhecimento do ramo. 
Somado a esse fato, a taxa de mortalidade 
na área de MEI também é influenciada pela 
maior facilidade de abrir e fechar esse tipo 
de empreendimento, quando comparado 
aos segmentos de microempresas e em-
presas de pequeno porte.

De acordo com o Sebrae, quanto menor o 
porte da empresa, mais difícil obter crédito 
para manter o capital de giro e conseguir 
superar obstáculos como os causados pela 
pandemia da Covid-19. Mais de 40% dos 
entrevistados citaram como causa do en-
cerramento da empresa a pandemia. Para 
22%, a falta de capital de giro foi primordial 
para o fechamento do negócio (ABr).
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Previsão do mercado para 
crescimento do PIB sobe para 5,05%
As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) elevaram a projeção para o crescimento 
da economia brasileira este ano de 5% para 5,05%

2022, a estimativa de inflação 
permanece em 3,78%. Tanto 
para 2023 como para 2024 a 
previsão para o índice é de 
3,25%.

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a 
Selic, fixada atualmente em 
4,25% ao ano pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom). 
Para o mercado financeiro, a 
expectativa é de que a Selic 
encerre 2021 em 6,5% ao ano 
e permaneça neste patamar 
nos anos seguintes: 2022, 
2023 e 2024. A expectativa 
para a cotação do dólar segue 
em R$ 5,10. Para o fim de 
2022, a previsão é de que a 
moeda americana fique em 
R$ 5,20 (ABr).

A estimativa para 2021 
supera o limite superior da 
meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. O 
centro da meta, definida 
pelo Conselho Monetário 

Nacional, é de 3,75%, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 2,25% 
e o superior de 5,25%. Para 

Confiança da indústria 
aumentou 3,4 pontos em junho

ainda enfrenta dificuldades com a 
escassez de insumos, aumento dos 
custos que incluem a mudança de 
bandeira para a energia elétrica, 
podendo ser fatores limitadores 
para uma recuperação mais robusta 
no segundo semestre”, afirma a 
economista da FGV Claudia Per-
digão (ABr).

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

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



As últimas tendências 
em franquias 

que podem agitar 
o mercado

No último ano, a 
pandemia afetou 
duramente diversos 
setores do país, 
principalmente 
a saúde, alguns 
comércios e a 
educação

Diversas pessoas fo-
ram demitidas e com 
o desemprego em 

alta, viram no empreende-
dorismo uma oportunida-
de de ganhar sua renda e 
crescer financeiramente. 
Contudo, muitas se depa-
ram com a dura realidade 
que é empreender no Brasil. 

De acordo com o ranking 
Doing Business 2020, pes-
quisa feita pelo Banco 
Mundial para analisar os 
países com mais facilidade 
para fazer negócios, o Brasil 
ocupa a 124ª posição entre 
190 países, mostrando-se 
um dos mais difíceis para 
empreender. 

Nova Zelândia, Singapura, 
Hong Kong, Dinamarca, Co-
reia do Sul e Estados Unidos 
lideram o ranking, sendo os 
melhores países do mundo 
para abrir uma empresa. 
Mas afinal, o que torna o 
Brasil um país tão difícil 
para empreender? Uma das 
causas é o grande período 
de cerca de 80 dias com di-
versas etapas burocráticas 
para conseguir abrir uma 
empresa formalizada. 

Até mesmo para o micro-
empreendedor a regula-
mentação não é tão rápida, 
pois além de se cadastrar 
como Microempreendedor 
Individual (MEI), é preciso 
ter a autorização da pre-
feitura da cidade para ser 
oficializado, processo que 
pode demorar alguns dias 
dependendo do município. 

Os altos impostos também 
são um empecilho, além 
dos tributos federais como 
o COFINS, PIS, CSLL e 
IRPJ, ainda existem taxas 
estaduais e municipais que 
impactam diretamente o 
fluxo de caixa do empre-

endedor brasileiro. Outro 
estudo realizado pelo Banco 
Mundial concluiu que são 
necessárias 2600 horas 
trabalhadas por ano para 
conseguir arcar com toda a 
tributação do Brasil. 

Em comparação com 
os Estados Unidos, uma 
das maiores economias 
do mundo, o processo de 
abertura de uma empresa 
é menos burocrático e com 
carga tributária reduzida. 
Estima-se que o tempo para 
ter um negócio regularizado 
na maioria dos estados é de 
dois a cinco dias úteis, no 
mais tardar, 20 dias, depen-
dendo do estado. 

A barreira de dificul-
dades para empreender 
no Brasil faz com que os 
empreendedores pensem 
em internacionalizar seus 
negócios para, além de te-
rem a chance de lucrar mais, 
não precisarem passar por 
tamanha burocracia. Para 
abrir uma empresa nos Es-
tados Unidos, por exemplo, 
não é preciso sequer estar 
em solo americano. 

As regras trabalhistas, 
tributárias e empresariais 
do país também contribuem 
bastante para o sucesso 
do empreendimento. Uma 
característica importante 
e diferente do Brasil é que 
os impostos da empresa são 
pagos pelos sócios na pro-
porção dos lucros auferidos 
anualmente. 

Se o Brasil não reformu-
lar sua política tributária e 
diminuir a burocracia, vai 
ficar cada vez mais para 
trás quando se trata de em-
preendedorismo, afastando 
não apenas seus cidadãos 
a abrirem seus próprios 
negócios e contribuírem 
para o crescimento do país, 
mas também distanciando 
empreendedores de outros 
países a investirem aqui, 
se tornando assim um país 
isolado nos negócios. 

(*) - É Diretor de Expansão 
da Bicalho Consultoria Legal, 

empresa especializada em 
migração, internacionalização de 

negócios e franquias.

Renato Alves (*)
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Diante de uma série de ataques cibernéticos registrados, 
é preocupante que companhias e órgãos públicos com 
vastos ambientes tecnológicos apresentem ainda ambien-
tes vulneráveis. Segundo o Diretor de Cyber Defense da 
Scunna, Ricardo Dastis, esse cenário chama atenção e 
explica recentes ataques, roubos e vazamentos de dados, 
além de paralisação de sistemas e serviços.

Em maio, após a maior rede de gasodutos dos EUA sofrer 
um dos maiores ataques cibernéticos, paralisando o fluxo 
de combustíveis, o país declarou estado de emergência. A 
maior rede de transporte de combustíveis da costa leste 
dos EUA ficou cinco dias suspensa e só na última semana 
voltou a operar. 

No Brasil, somente nos últimos meses, ataques ciber-
néticos foram registrados no STJ, no Ministério da Saúde 
e um ataque sem precedentes ao Tribunal de Justiça do 
RS interrompeu por quase uma semana o andamento de 
processos, os quais ainda sofrem dificuldades devido à 
perda de dados, inclusive de informações de servidores. 

Na visão de Dastis, no entanto, as organizações precisam 
priorizar a questão. “O dia 12 de maio de 2017 foi uma 
sexta-feira em que muitas empresas pararam. Foi o dia 
do ransomware WannaCry, vírus criptográfico que infec-
tou mais de 230 mil computadores no mundo, e exigia o 
pagamento de resgate dos dados em bitcoins. 

O que esta lição nos ensinou de lá para cá? Os casos de 
ataques cibernéticos com o sequestro de dados em grandes 
organizações só aumentam”, alerta Dastis.

Na verdade, ainda prevalece certa resistência em realizar 
os investimentos necessários para tornar uma organi-
zação segura. Todavia, revela Dastis, dados da McAfee, 
fabricante líder global em tecnologias de segurança e 
parceira da Scunna, apontam que os prejuízos gerados 
por cibercriminosos somaram apenas em 2020 mais de 
US$ 1 trilhão. Comparado ao último levantamento da 
companhia, de 2018, o aumento dessa cifra foi maior que 
50% em dois anos.

Na maioria das vezes conforme o especialista, as brechas 
de segurança são geradas por erros humanos com abertura 
de e-mails maliciosos, vazamento de senhas, utilização de 
dispositivos comprometidos e falhas no uso de softwares. 

As brechas de segurança são geradas por erros humanos com 
abertura de e-mails maliciosos.

O índice refere-se a 
boas práticas de con-
duta aos negócios e 

também como indicador de 
critérios para investimentos. 

Uma pesquisa desenvolvi-
da pela KPMG apontou que 
73% dos CEOs brasileiros 
entrevistados afirmaram 
que nos últimos meses, com 
a chegada da pandemia, 
ganharam uma importância 
maior os temas relacionados 
ao comportamento social e 
às questões de meio ambien-
te e sustentabilidade, que 
são as premissas do ESG. 

No entanto, um dos prin-
cipais índices da sigla que 
muitas vezes é deixado de 
lado pode ser o mais simples 
de ser alcançado pelas em-
presas, que é a governança. 

E mais do que nunca, o 
conceito precisa ser apren-
dido e aplicado nas orga-
nizações que pretendem 
manter competitividade e 
alinhamento com seu públi-
co. “Olhar para a governan-
ça é essencial, afinal o “G” 
garante o tecido que incor-
pora os outros dois pilares. 
Sem uma boa governança 
não é possível estruturar um 
modelo verdadeiramente 
sustentável e em conformi-
dade com as pautas deman-
dadas pela sociedade”, fala 

Com a pandemia, ganharam importância maior os temas 
relacionados ao comportamento social e às questões de meio 

ambiente e sustentabilidade.

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Temos algumas necessidades em 

nossa vida cotidiana que parecem 
ter soluções já consolidadas; são 
coisas muito simples, acerca das 
quais quase nunca refletimos. Uma 
dessas necessidades é a lavagem de 
nossas roupas. A primeira lavadora 
elétrica surgiu em 1908 e, daquela 
época em diante, o que vimos foram 
aperfeiçoamentos, das próprias 
máquinas e dos produtos utilizados 
na lavagem - nada de totalmente 
revolucionário apareceu. 

Mas a humanidade, na busca de 
novas fronteiras, acaba exigindo 

soluções radicalmente novas para 
coisas como lavagem de roupas, 
e às vezes essas soluções demo-
ram muito para surgir, como no 
caso das roupas usadas pelos 
astronautas que permanecem 
por longos períodos na Estação 
Espacial ISS; desde o ano 2000, 
pelo menos três astronautas estão 
sempre a bordo da ISS. 

Não há máquinas de lavar na 
Estação. Atualmente, os astro-
nautas usam uma peça de roupa 
até ficar muito suja e depois a 
descartam. As missões regulares 
de reabastecimento mantêm os 

astronautas abastecidos com 
roupas limpas, mas essa não será 
uma boa opção em viagens mais 
longas, como para Marte.

Mas os cientistas estão buscan-
do soluções para esse problema: 
a NASA e a Procter & Gamble, 
grande fabricante de produtos de 
limpeza, estão trabalhando juntas 
no assunto. A P&G tem a marca 
Tide de produtos para lavagem 
de roupa, lançada em 1946 e 
que domina o mercado mundial, 
do qual tem uma fatia de 14,3%. 
Estão em desenvolvimento novos 
produtos com essa marca, que 

serão testados na ISS, buscando 
lavar roupas com o menor con-
sumo de água possível. 

É oportuno lembrar que, na 
Estação, todos os líquidos, inclu-
sive urina, são tratados de forma 
a serem reutilizados, inclusive 
como água potável. A P&G diz 
estar desenvolvendo produtos 
totalmente degradáveis, proje-
tados especificamente para uso 
no espaço e capazes de resolver 
problemas de mau cheiro, sujeira 
e remoção de manchas para itens 
laváveis usados durante missões 
espaciais de longa duração, ade-

quados para uso em um sistema 
de água a ser reutilizada. 

A P&G também está estudando 
o desenvolvimento de uma com-
binação de lavadora e secadora 
para ser usada nas missões lu-
nares Artemis da NASA e futuras 
missões a Marte. Talvez essa seja 
a primeira revolução na tecnolo-
gia de lavagem de roupas e que, 
provavelmente, estará disponível 
em nossas casas, talvez antes de 
chegar a Marte. 

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

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Normas ESG incluem LGPD como 
uma das práticas de Governança
A sigla ESG, que vem do inglês Environmental, Social and Governance, e em português significa 
Ambiental, Social e Governança, nunca esteve tão em alta e é hoje apontada pelo mercado como uma 
das principais tendências não só para 2021 como para os anos seguintes

nal, a lei deve ser cumprida. 
Falando em direitos, é es-

sencial saber que a lei traz 
várias garantias ao cidadão, 
que pode solicitar que dados 
sejam deletados, revogar um 
consentimento, transferir 
dados para outro fornecedor 
de serviços, entre outras 
ações. E o tratamento dos 
dados pelas empresas deve 
ser feito levando em con-
ta alguns quesitos, como 
finalidade e necessidade, 
que devem ser previamente 
acertados e informados ao 
cidadão. João explica que 
usar dados sem a autoriza-
ção prévia de clientes para 
vender, por exemplo, está na 
contramão da governança e 
das aplicabilidades do ESG. 

“A contratação de uma 
empresa que atua no trata-
mento de dados em acordo 
com a regulamentação da 
LGPD pode fazer com que 
você se adeque aos preceitos 
do ESG. E mostrar isso para 
o mercado é muito valioso 
tanto do ponto de vista de 
captação de clientes, que 
passam a optar por empre-
sas em conformidade com o 
preceito, quanto o mercado, 
que avalia melhor essas em-
presas”, enfatiza João. 

Fonte e outras informações: 
(www.www.crawly.com.br).
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João Drummond, CEO da 
Crawly, empresa referência 
em automação de dados no 
Brasil. 

O especialista observa que 
um dos pontos primordiais 
em relação à governança é 
a adequação na Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD). 
Isso porque os consumi-
dores estão cada vez mais 
exigentes e atentos para 
saber se as empresas estão 
agindo em conformidade 
com a lei e usando informa-
ções confidenciais de forma 
correta. “O consumidor está 
puxando essa demanda e 
as empresas têm um papel 
social de melhorar a manei-

ra como tratam o cliente. 
Ou fazem isso, ou o fim da 
companhia será próximo”, 
fala João. 

A LGPD, lei nº 13.709, foi 
aprovada em agosto de 2018 
com o objetivo de promover a 
proteção aos dados pessoais 
de todo cidadão que esteja 
no Brasil, estabelecendo que 
não importa se a sede de uma 
organização ou o centro de 
dados dela estão localizados 
no Brasil ou no exterior: se 
há coleta, processamento, 
armazenamento e outras 
formas consideradas trata-
mentos de dados pessoais de 
pessoas, brasileiras ou não, 
que estão no território nacio-

Como aumentar a segurança 
cibernética das organizações

Desse modo, antes de investir pesado em tecnologias de 
proteção virtual, é preciso fazer o básico, ponto no qual 
as organizações também estão errando.

Recomendações indispensáveis:

	 •	Revisão	dos	acessos	e	senhas	administrativas/privile-
giadas do ambiente;

	 •	Solução	de	proteção	dos	endpoint	(incluindo	antivírus)	
de primeira linha a sempre atualizada;

	 •	Gestão	de	vulnerabilidades	de	sistemas	de	uma	forma	
ampla, contemplando infraestrutura e aplicações;

	 •	Padrão	de	configuração	de	segurança	das	estações	de	
trabalho e notebooks;

	 •	Múltiplos	 fatores	 de	 autenticação	 habilitados	 para	
todos os usuários;

	 •	Política	e	controles	de	segurança	para	o	acesso	remoto/
home office;

	 •	Processo	de	monitoração	das	mudanças	de	configu-
rações;

	 •	Backup	com	testes	periódicos,	e	com	estratégia	resi-
liente a episódios de ransomware. -  Fonte e outras 
informações:	(https://www.scunna.com/cyber-defen-
se-center-soc/)
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Roupa suja se lava no espaço
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A nuvem e o 
novo consumidor

Estamos vivendo uma 
transformação no 
padrão de consumo e 
na maneira como os 
consumidores querem 
ser atendidos

As experiências es-
tão mudando e, nos 
próximos cinco anos, 

seguramente, vão se modi-
ficar ainda mais do que nos 
15 anos anteriores. Por todo 
o mundo acontecem ciclos 
acelerados de inovação e 
de adoção de tecnologia, o 
que demanda por parte das 
empresas uma adequação 
à transformação e a uma 
constante mudança na 
expectativa por parte de 
seus clientes. E eles estão 
querendo muito mais de 
todos nós.

Estamos face a face com 
uma nova geração de con-
sumidores que busca expe-
riências diferentes e deseja 
outros tipos de interação. 
São pessoas com expecta-
tivas muito específicas de 
como deve ser a jornada 
em um Contact Center. 
Querem ser atendidas pelos 
seus canais de escolha, não 
mais naqueles que são pre-
ferenciais para as marcas. 
Amanhã, a predileção pode 
mudar e não se espera me-
nos do que o mesmo nível 
de personalização.

Estes consumidores tam-
bém desejam receber um 
autoatendimento inteligen-
te e, cada vez mais, interagir 
de forma digital por conta 
própria, estimulando ainda 
mais a adoção de plata-
formas omnichannel. Se 
olharmos para o que está 
acontecendo hoje, temos a 
visão de que nem tudo pode 
ser automatizado. 

Nem as melhores tecnolo-
gias vão substituir a neces-
sidade de haver interação 
humana, mas quando esta 
nova geração de clientes 
migra de um atendimento 
digital para a conversa com 
um agente, espera-se ter a 
mesma experiência, de for-
ma simples e transparente. 
E mais: totalmente perso-
nalizada, de forma que as as 
informações pessoais e his-
tórico de interações estejam 
disponíveis e documentadas 
em todos os canais.

E como os Contact Cen-
ters estão lidando com 
essa nova realidade? Essas 
empresas estão trabalhando 
muito para oferecer uma 
experiência diferenciada. 
É nítido o esforço em adi-
cionar novos canais, como 
chat, atendimento via redes 
sociais, bots inteligentes... 
Todos estão falando ou 
trabalhando em projetos 

de transformação digital 
e é possível perceber que 
muitos estão fazendo o seu 
melhor para atender essas 
demandas. Porém, existe 
um longo caminho pela 
frente.

É importante também 
observar que essa nova ge-
ração de consumidores não 
espera este atendimento 
personalizado e descom-
plicado apenas das grandes 
corporações. Empresas 
de todos os tamanhos e 
setores precisam entender 
esses clientes e oferecer a 
melhor experiência, já que 
a fidelidade e a integridade 
da marca são os pontos em 
jogo. 

A boa notícia é que, o que 
antes, na era das soluções 
on-premisse, era custoso e 
proibitivo para pequenas 
e médias empresas, está 
agora à disposição graças 
às plataformas em nuvem. 
Este é um dos maiores feitos 
da transformação digital: 
democratizar as mais sofis-
ticadas e atuais tecnologias 
para beneficiar todos os 
tipos de negócio.

Mas como escolher a me-
lhor alternativa? A opção 
deve recair em soluções na-
tivas em nuvem que levam 
às empresas Inteligência 
Artificial adequada aos seus 
propósitos específicos. Elas 
devem oferecer também 
o máximo de opções de 
canais para uma interação 
confortável, possibilitando 
uma experiência única. 

Plataformas abertas pos-
sibilitam integrações com 
aplicações legadas ou até 
mesmo integração com 
aplicações de mercado tais 
como CRM, Service Desk, 
BPMs, entre outros, o que 
facilita e personaliza ainda 
mais o contato. Outro ponto 
fundamental é a escalabili-
dade e segurança. Ao optar 
por soluções em nuvem 
deve-se buscar platafor-
mas que ofereçam todas as 
certificações de segurança 
necessárias para garantir in-
tegridade e disponibilidade 
do ambiente. 

Uma boa opção de nuvem 
para Contact Center tam-
bém deve oferecer pacotes 
e contratos flexíveis, que 
possam ser modificados 
conforme a necessidade 
do negócio, permitindo por 
exemplo o pagamento por 
utilização e sob demanda. 

Ao optar por esse tipo de 
solução, as empresas esta-
rão prontas para conquistar 
corações e mentes da nova 
geração de clientes que está 
pronta para ser fidelizada. 

O sucesso mora na nuvem.

(*) - É Diretor de Canais e Operações 
da NICE na América Latina.

Thiago Siqueira (*)
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DG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - DG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - DG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - DG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - DG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - (Em organização)
Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por AçõesAta da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por AçõesAta da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por AçõesAta da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por AçõesAta da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações

Data, hora e local:Data, hora e local:Data, hora e local:Data, hora e local:Data, hora e local: 19/05/2014, às 10 horas, na Rua Erina Thomé 119 - apto 32, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo/SP. Presença:. Presença:. Presença:. Presença:. Presença:
Dispensada. Mesa:. Mesa:. Mesa:. Mesa:. Mesa: Sr. Alberto Fernandes Conde - Presidente e Antonio Joseildo Nobre - Secretário. Deliberações aprovadas por unani-Deliberações aprovadas por unani-Deliberações aprovadas por unani-Deliberações aprovadas por unani-Deliberações aprovadas por unani-
midade: a)midade: a)midade: a)midade: a)midade: a) Constituição da sociedade DG Empreendimentos e Participações S.A. com sede na Cidade de São Bernardo do Campo/SP na
Rua Erina Thomé 119 - apto 32, Rudge Ramos, CEP 09634-040; b)b)b)b)b) Fixado o capital social da sociedade em R$ 500,00 dividido em 500
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, conforme Boletim de Subscrição
Anexo II; c)c)c)c)c) Aprovado o Estatuto Social da sociedade Anexo I, que registrado está arquivado na sede da sociedade; d)d)d)d)d) Eleição da Diretoria
com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2015, a saber: Diretores: Alberto FernandesDiretores: Alberto FernandesDiretores: Alberto FernandesDiretores: Alberto FernandesDiretores: Alberto Fernandes
Conde,Conde,Conde,Conde,Conde, RG nº 5.260.518-8 SSP/SP e CPF/MF nº 110.352.858-00 e Antonio Joseildo Nobre,Antonio Joseildo Nobre,Antonio Joseildo Nobre,Antonio Joseildo Nobre,Antonio Joseildo Nobre, RG nº 16.847.840-7 SSP/SP e CPF/MF nº
172.381.188-23, ambos devidamente qualificados na Ata. Encerramento:. Encerramento:. Encerramento:. Encerramento:. Encerramento: Nada mais. SP, 19/05/2014. Alberto Fernandes Conde - Presi-
dente da Assembleia e Diretor Eleito; Antonio Joseildo Nobre - Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Analu
Aparecida Pereira Magalhães - OAB/SP nº 184.584. JUCESP/NIREJUCESP/NIREJUCESP/NIREJUCESP/NIREJUCESP/NIRE nº 3530046694-2 em 02/07/2014. Flavia Regina Britto - Secretária
Geral em Exercício. Estatuto Social - DG Empreendimentos e Participações S.A. Estatuto Social - DG Empreendimentos e Participações S.A. Estatuto Social - DG Empreendimentos e Participações S.A. Estatuto Social - DG Empreendimentos e Participações S.A. Estatuto Social - DG Empreendimentos e Participações S.A. (Assembleia Geral de Constituição realizada em 19 de
maio de 2014). CAPÍTULO 1 - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - CAPÍTULO 1 - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - CAPÍTULO 1 - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - CAPÍTULO 1 - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - CAPÍTULO 1 - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A DG Empreendimentos e Participações S.A.DG Empreendimentos e Participações S.A.DG Empreendimentos e Participações S.A.DG Empreendimentos e Participações S.A.DG Empreendimentos e Participações S.A. é
uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - Artigo 2º - Artigo 2º - Artigo 2º - Artigo 2º - A
companhia tem sede e foro na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Erina Thomé 119 - Apto 32, Rudge Ramos,
CEP: 09634-040, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da diretoria. Artigo 3º - Artigo 3º - Artigo 3º - Artigo 3º - Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social
a participação em outras Sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo 4º - Artigo 4º - Artigo 4º - Artigo 4º - Artigo 4º - A Sociedade terá prazo
indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital - Artigo 5º - Capítulo II - Do Capital - Artigo 5º - Capítulo II - Do Capital - Artigo 5º - Capítulo II - Do Capital - Artigo 5º - Capítulo II - Do Capital - Artigo 5º - O capital social é de R$ 500,00 (quinhentos reais), representado por 500
(quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo R$ 200,00 (duzentos reais) integralizados e o restante
a integralizar no prazo de 12 meses a contar desta assembleia. § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. § 2º -§ 2º -§ 2º -§ 2º -§ 2º -
As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assem-
bleia que deliberar sobre o aumento de capital. § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a
companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital
social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral -Capítulo III - Da Assembleia Geral -Capítulo III - Da Assembleia Geral -Capítulo III - Da Assembleia Geral -Capítulo III - Da Assembleia Geral -
Artigo 6º - Artigo 6º - Artigo 6º - Artigo 6º - Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, e,
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor
eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. § 2º - § 2º - § 2º - § 2º - § 2º - As deliberações das
Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto
Social, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 7º -Capítulo IV - Da Administração - Artigo 7º -Capítulo IV - Da Administração - Artigo 7º -Capítulo IV - Da Administração - Artigo 7º -Capítulo IV - Da Administração - Artigo 7º -
A administração da Companhia será exercida por uma diretoria, composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) membros, todos
com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a
reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. § 1º -§ 1º -§ 1º -§ 1º -§ 1º - Os diretores
ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. § 2º - § 2º - § 2º - § 2º - § 2º - A investidura dos
diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo 8º - Artigo 8º - Artigo 8º - Artigo 8º - Artigo 8º - No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas fun-
ções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a
eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo 9º - Artigo 9º - Artigo 9º - Artigo 9º - Artigo 9º - A diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios
sociais, podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e
perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência;
assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheques; abrir, operar e encerrar contas bancári-
as. A contratação de empréstimos, a concessão de garantias, a aquisição, venda, oneração ou cessão, no todo ou em parte de bens
móveis ou imóveis, dependem da aprovação dos acionistas em assembleia. Artigo 10º - Artigo 10º - Artigo 10º - Artigo 10º - Artigo 10º - A representação da Companhia em juízo ou fora
dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais
procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura
isolada de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorga-
dos com prazo de validade não superior a um ano, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por
prazo indeterminado. § Único: § Único: § Único: § Único: § Único: Dependerão da aprovação de acionistas representando a maioria do capital socia a prestação de avais,
fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo 11º - Artigo 11º - Artigo 11º - Artigo 11º - Artigo 11º - Compete à diretoria superintender o andamento dos negócios da Compa-
nhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 12º - Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 12º - Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 12º - Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 12º - Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 12º - A companhia terá um
Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5
(cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. § Único: § Único: § Único: § Único: § Único: Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela
Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 (um) ano, permitida  a reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo 13º - Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo 13º - Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo 13º - Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo 13º - Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo 13º - O
exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do
exercício social, a Sociedade preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Artigo 14º - Artigo 14º - Artigo 14º - Artigo 14º - Artigo 14º - Os
lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da diretoria, depois de ouvi-
do o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo 15º - Artigo 15º - Artigo 15º - Artigo 15º - Artigo 15º - Mediante decisão de
acionistas representando a maioria do capital social, a Sociedade poderá preparar balanços intercalares a qualquer momento, a fim de
determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo 16º - Artigo 16º - Artigo 16º - Artigo 16º - Artigo 16º - A Sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em
cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável. Artigo 17º - Artigo 17º - Artigo 17º - Artigo 17º - Artigo 17º - A Sociedade entrará em
liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quorum de acionistas representando a maioria do
capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo 18º - Artigo 18º - Artigo 18º - Artigo 18º - Artigo 18º - Qualquer
ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste estatuto social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo,
Estado de São Paulo. Alberto Fernandes CondeAlberto Fernandes CondeAlberto Fernandes CondeAlberto Fernandes CondeAlberto Fernandes Conde - Presidente. Antonio Joseildo NobreAntonio Joseildo NobreAntonio Joseildo NobreAntonio Joseildo NobreAntonio Joseildo Nobre - Secretário.

Trombini Papel e Embalagens S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 13 de julho de 2021, às 09:00 horas,
na sede social, Rua Iguatemi, nº 192, 1º andar, Conjunto Comercial 14, Setor TPE, Edifício
Iguatemi Of. Building, Bairro Itaim Bibi, São Paulo (SP), para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: a) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis-Financeiras,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) Consolidação do
Estatuto; a) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 25 de junho de 2021.
Flavio José Martins.                                                                  (29, 30/06 e 01/07)

MSJM - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ Nº 07.848.846/0001-25 e NIRE Nº 35300338332

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 22/04/2021. Horário: 10:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos, nº 960, 19º andar/parte, CEP 01418-100, Cerqueira César, nesta Capital do
Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Soci-
al, conforme se comprova por suas assinaturas, lançadas no Livro de Presença. Com as
declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos,
Vanda Kissajikian Mordjikian, Diretora Presidente da sociedade, que convidou a mim,
Suely Kissajikian da Silveira, para Secretária. Iniciando-se os trabalhos, informou a
Sra. Presidente que o Edital de Convocação deixou de ser publicado de conformidade
com o disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 124, da Lei 6.404/76. Em seguida,
foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”,
tendo, no final, sido deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e
observadas às abstenções legais, o seguinte: Deliberações: a) - Foram aprovados, por
unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial
e as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, documentos esses devidamente publicados no Diário Oficial
Empresarial na edição do dia 26 de março de 2021 e no Jornal Empresas & Negócios, na
edição do dia 25 de março de 2021, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face
ao que trata o Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei
10.303, de 31/10/2001; b) - Foi decidido que a destinação do resultado apurado no exer-
cício social de 2020, ficará a critério da diretoria; c) - Foram eleitos, por unanimidade, os
membros da Diretoria com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de
2024. (i) - Diretora Presidente: Vanda Kissajikian Mordjikian, brasileira, casada, em-
presária, portadora da cédula de identidade RG nº 9.945.142-6-SSP/SP, inscrita no CPF/
MF sob o nº 075.542.798-07, residente e domiciliada nesta Capital do Estado de São
Paulo, com endereço comercial, na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, CEP 01418-100;
(ii) Diretora Superintendente: Sra. Suely Kissajikian da Silveira, brasileira, casada,
empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 9.945.143-8-SSP/SP, inscrita no
CPF/MF sob o nº 075.542.768-83, residente e domiciliada nesta Capital do Estado de
São Paulo, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, CEP 01418-
100. As diretoras eleitas apresentaram as declarações de que não estão impedidas, por
lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem foram condenadas ou
estão sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacio-
nal, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede da sociedade; (iii)
- Ficam vagos, para posterior deliberação os cargos de diretores sem designação espe-
cial; (iv) - Fica mantida a remuneração mensal da Diretoria. Nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como nin-
guém se manifestasse, determinou a Sra. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e
achada conforme, foi assinada por todos os presentes, dando a Sra. Presidente por
encerrada a Assembleia. São Paulo, 22 de abril de 2021. Vanda Kissajikian Mordjikian -
Presidente da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. Acionistas: André
Kissajikian; Companhia Iniciadora Predial, representada por seu Diretor Executivo,
André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presen-
te é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Vanda Kissajikian Mordjikian - Presiden-
te da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. JUCESP- Certifico o Registro
sob o nº 252.693/21-8, em 27/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

De acordo com um 
levantamento divul-
gado pela BigData, 

são mais de 1,3 milhão de 
lojas online em todo o país 
e as empresas de pequeno 
porte estão se destacando 
neste setor, representando 
mais de 76% deste mercado. 

Esse número é um reflexo 
do comportamento de mui-
tos empreendedores que 
buscam uma alternativa para 
continuar vendendo mesmo 
com o comércio de portas 
fechadas. Apesar de ser 
uma grande oportunidade 
de negócios, principalmen-
te diante do atual cenário, 
o mercado digital é muito 
competitivo e exige plane-
jamento e estratégias para 
obter lucro. 

Em todo esse processo 
de transformação do varejo 
online, a logística é parte 
fundamental, e também é um 
dos principais desafios para o 
empresário. Afinal, vivemos 
em um país com mais de 
1,7 milhão de quilômetros 
de estrada, com falta de 

O mercado digital é muito competitivo e exige planejamento e 
estratégias para obter lucro.

Elder Jascolka (*)

Nos últimos anos, testemunhamos 
um processo de digitalização intenso 
em boa parte das empresas de todos 
os portes e segmentos mundo afora. 
Embora esse avanço já estivesse pre-
visto, foi significativamente acelerado 
pela pandemia do novo Coronavírus. 
À medida que os negócios se adaptam 
a essa nova era, a infraestrutura de 
TI continua evoluindo e se ajustando 
às suas novas necessidades, especial-
mente a forma como os profissionais 
trabalham para levar mais agilidade, 
flexibilidade e segurança para as 
companhias. 

Essa nova demanda fez com que 
novas tecnologias surgissem, a fim 
de melhorar a qualidade, aumentar 
a escalabilidade e acelerar o for-
necimento de aplicações para os 
negócios. Uma das tendências são 
os chamados contêineres, utilizados 
para “empacotar” um conjunto de 
aplicações e facilitar a transição entre 
os diferentes ambientes da TI. Se-
gundo o Gartner, 75% das empresas 
devem usar a conteinerização até 
2022, enquanto o 451 Group estima 
que 95% de todas as novas aplicações 
corporativas usam a metodologia. As 
vantagens ao utilizar esse conceito 
são inúmeras. 

A análise da VMware indica que os 

clientes esperam um aumento de 37% 
em produtividade de desenvolvedo-
res, 78% em eficiência operacional, 
93% na escalabilidade de plataforma 
e 92% de redução de tempo para 
aplicação de patches na plataforma. 
Todos esses benefícios resultam em 
mais agilidade para os negócios com 
um custo reduzido das operações. É 
diante desse contexto que Kuberne-
tes se tornou tão importante para as 
empresas.

Kubernetes é uma plataforma de 
código aberto desenvolvida pelos 
engenheiros do Google para geren-
ciar e orquestrar esses contêineres 
e levar mais eficiência para os times 
de desenvolvimento. O objetivo é 
tornar os contêineres um processo 
automatizado e com menos comple-
xidade de forma a serem acessados 
de qualquer lugar. No entanto, para 
que essa tecnologia garanta todos os 
benefícios e as vantagens prometi-
das, ela precisa ser devidamente 
gerenciada e protegida.

Os ataques cibernéticos estão cada 
vez mais sofisticados e capazes de 
atingir as infraestruturas críticas das 
organizações. As estratégias de se-
gurança tradicionais já não são mais 
suficientes para inibir os ciberataques, 
sendo necessária uma abordagem 
inovadora e avançada de proteção 

de dados moderna. O objetivo é fazer 
com que, mesmo se uma empresa é 
atacada, consiga mitigar os riscos e 
manter a continuidade dos negócios.

Por isso o backup, por exemplo, per-
manece como um pilar fundamental 
em qualquer plano de segurança da 
informação. Com o Kubernetes não 
é diferente. Finalmente, as empresas 
estão entendendo que não dá para 
proteger o Kubernetes da forma como 
vinham fazendo e a demanda por um 
software que entenda, gerencie e 
proteja esses workloads nativamen-
te é uma grande tendência entre as 
organizações. 

Felizmente, já existem no mercado 
plataformas capazes de oferecer às 
equipes de operações corporativas 
um sistema fácil de usar e escalável 
para o backup do Kubernetes, que o 
protege com as características que ele 
demanda, não da maneira tradicional, 
incluindo criptografia de nível corpo-
rativo, funções de gerenciamento de 
identidade e acesso e muito mais.

O Kubernetes é vital para os ne-
gócios que estão se antecipando ao 
futuro e protegê-lo adequadamente 
é uma garantia de que você está pre-
parado para os desafios digitais que 
ainda estão por vir.

(*) - É country manager da Veeam no Brasil 
(www.veeam.com.br).

Como pequenas empresas podem 
reduzir custos com a logística

Com a pandemia, o e-commerce é um dos segmentos que mais cresce atualmente
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k torista. A tecnologia calcula 

uma rota em segundos con-
siderando variáveis como 
janela de entrega, trânsito, 
disponibilidade do veículo 
e etc. Com isso, é capaz de 
reduzir em até 30% os custos 
da operação logística. 

Outra solução que pode 
ser adotada pelo empresário 
é a carga fracionada, que é 
quando o espaço do veículo 
é dividido em duas ou mais 
empresas para entregar pa-
cotes de uma mesma rota. 

“Com essa modalidade de 
transporte, é possível enviar 
mercadorias em quantida-
des menores, o que evita 
entregas demoradas e o valor 
do frete diminui considera-
velmente. Essa estratégia é 
válida para empresas que 
precisam transportar pro-
dutos menores e mais leves 
para lugares em rotas muito 
diferentes. Isso garante 
mais agilidade e frete com 
custo mais competitivo”, 
acrescenta Garcia. - Fonte 
e mais informações: (www.
agileprocess.com.br).

infraestrutura e combustível 
em alta. 

“Garantir que os produtos 
sejam entregues com qua-
lidade, custo baixo e com 
o melhor prazo é um dos 
grandes diferenciais para as 
empresas. Por isso, investir 
em tecnologias que ajudam 
a otimizar todo o serviço de 
transporte é fundamental 
para ajudar a reduzir custos, 
que em casos de empresas 

de pequeno porte podem 
ser determinantes para o 
sucesso do negócio”, expli-
ca Evilásio Garcia, CEO da 
AgileProcess , empresa de 
tecnologia para logística. 

Uma das estratégias que 
podem ser adotadas é a uti-
lização de um roteirizador, 
software que traça a melhor 
rota com o objetivo de otimi-
zar o uso do combustível e 
o tempo de serviço do mo-

Kubernetes: uma proteção de dados 
proativa no seu negócio
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 29 de junho de 20216

Imagem de StartupStockPhotos por Pixabay

ferramentas legais e manter a lei ao seu lado. Mas se ela é uma lei 
que define e prescreve uma série de obrigações, como encará-la 
como aliada? 

A resposta está na própria essência do tema. Consumidores 
exigentes compram e contratam com quem se destaca e entrega 
com diferencial um produto ou serviço de excelência. E a exce-
lência é justamente o que o CDC busca em sua essência. Em um 
mundo competitivo e dinâmico, a busca pela entrega de produtos 
e serviços de excelência é algo inerente ao mercado. 

Observar o CDC como uma lei que serve exclusivamente para 
proteger o consumidor é a interpretação mais fácil e superficial 
que se pode dar para sua dimensão e potência. Dar vida aos 
princípios estabelecidos pelo código não é apenas garantir que 
o consumidor não será prejudicado. 

Muito além disso, é uma forma de agir em zona de segurança 
jurídica e entregar de ponta a ponta serviços ou produtos 
diferenciados para um nível de consumidor exigente, infor-
mado, conectado e extremamente crítico. É cada vez mais 
comum no mercado, consumidores que valorizam empresas 
alinhadas com seus valores pessoais e que observam e pres-
tigiam os pequenos detalhes e cuidados, que fomentam em 
uma cadeia orgânica de troca de informações: dicas, indica-
ções e sugestões. 

Por outro lado, quando não atendida de forma satisfatória, essa 
nova geração de consumidores, além de ingressar com demandas 
administrativas e judiciais - que podem gerar multas, penalida-
des e condenações elevadíssimas - dissemina sua experiência 
negativa em seu círculo de amizades virtuais e pessoais, gerando 
um prejuízo exponencial para a imagem da empresa, no que se 
chama de marketing negativo. 

Voltamos aqui para a chave da questão: a satisfação do cliente 
é o grande desafio do negócio. O empresário pode e deve usar 
todas as ferramentas disponíveis em seu benefício, incluindo 
o CDC, no rol de aliados. Se você tem ou administra uma em-
presa, é essencial conhecer as regras aderentes ao negócio, e 
nesse ponto um especialista é uma boa opção para estruturar 
um plano de adequação, revisar as cláusulas dos contratos para 
garantir segurança jurídica e mitigar os riscos de uma eventual 
disputa judicial. 

Saber o que o Código prevê e regulamenta acerca dos direitos e 
obrigações dos consumidores e fornecedores, as práticas comer-
ciais adequadas, a proteção contratual, as sanções administrativas, 
a atenção exigida na qualidade do produto e serviço e as ações 
para prevenção e reparação de danos, é estar à frente e adequado 
às expectativas do novo mercado de consumo. 

Criar regras de procedimentos para seus funcionários e trabalhar 
o CDC na base, também é um bom caminho para implementar 
um compliance bem sucedido. Tenha o CDC disponível para 
consulta dos funcionários e clientes. Um consultor poderá trei-
nar e reciclar seu time de colaboradores para atender às normas 
alinhadas com o seu plano de negócio. Saiba usar estratégias de 
marketing positivas que ressaltem sua cultura, alinhada com as 
demandas e o perfil do consumidor. 

Em uma sociedade em que o número de processos judiciais 
e reclamações administrativas decorrentes de assuntos regu-
lados pelo CDC é extremamente elevado - de acordo com o 
último relatório "Justiça em Números’, divulgado pelo Conselho 
Nacional de Justiça em agosto/20, o assunto mais demandado 
na Justiça Estadual foi a "Responsabilidade do Fornecedor/
Indenização por danos morais" - é preciso mudar o olhar da 
empresa e treinar a sociedade para receber excelência, tole-
rando exceções pontuais. 

Partirá das empresas comprometidas com seus objetivos e ali-
nhadas com o novo tempo em que vivemos, operar a transformação 
da mentalidade dos consumidores e, por tabela, do Poder Judi-
ciário, transformando as adversidades em novas oportunidades. 

(*) - É advogada graduada pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, pós em 
Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil pelo Instituto AVM da Universi-

dade Candido Mendes e sócia do escritório Albuquerque Melo Advogados.
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e consumidores. Sua existência estabelece princípios que visam 
garantir a excelência dos produtos e serviços, que é exatamente 
o que toda empresa e seus clientes buscam. Portanto, tratar as 
partes reguladas por esta lei como vilão e vítima não parece ser 
o melhor enquadramento prático a ser adotado no seu negócio, 
pelo contrário. 

Para que se alcance resultados satisfatórios e para que eles 
se perpetuem ao longo do tempo, é preciso fazer bom uso das 
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As relações de consumo mudaram ao longo dos anos, os consumidores estão cada vez mais conectados, conscientes dos 
seus direitos e cada dia mais exigentes. Mas o que você, enquanto administrador da empresa, tem feito com essa informação? 

Preparar seu negócio para atender a legislação a que se submete é um passo fundamental para o sucesso  
da empresa e para garantir o pilar de uma reputação bem-sucedida. 

AfinAl, o Código de defesA do ConsuMidor 
é vilão ou AliAdo dAs eMpresAs?

relAções de ConsuMo

Danielle Braga Monteiro (*)

estruturar seu plano de negócios ou remodelá-lo para atingir a 
plena satisfação do consumidor e evitar qualquer frustração 
é uma forma de fidelizar e garantir que ocorra o consumo 

recorrente e a divulgação gratuita do produto ou serviço através 
da indicação, o que hoje, em um mundo conectado, se torna 
ferramenta essencial para o sucesso de todo negócio. 

Sabemos que existe um elevado grau de subjetividade no 
fenômeno da experiência satisfatória do cliente, e o desafio 
do empresário, nesta ótica, está em atender aos critérios para 
alcançar a conversão em resultados planejados. Mas, por onde 
começar? O desafio é grande e a busca pelo diferencial em setores 
extremamente competitivos demandam uma postura consciente 
e atenta do empresário. 

Não é apenas o produto ou serviço final que requer um dife-
rencial, mas é também na forma de fazer o negócio com exce-
lência que reside a grande diferença entre a sua marca e a do 
concorrente. E nessa perspectiva é possível e preciso mudar a 
forma que se enxerga o Código de Defesa do Consumidor (CDC) 
na rotina empresarial. Esse pode ser o seu grande diferencial 
neste momento. 

Será que não podemos transformá-lo em aliado ao invés de o 
vilão destruidor de sonhos e negócios? Se sua aplicação é uma 
realidade que não pode ser modificada, o que fazer, enquanto 
empresa, para tornar a convivência mais leve e vantajosa para 
todos? 

O primeiro passo é entender que em todas as etapas do negó-
cio, incluindo o lançamento do produto ou serviço ao eventual 
recall, existem direitos e obrigações que precisam de um olhar 
especializado e cuidadoso para resguardar a saúde jurídica e 
financeira da empresa, e o consequente resultado promissor 
daquele negócio 

O CDC, Lei no 8078/90, foi editado para regulamentar o mercado 
de consumo no Brasil, equilibrando as relações entre fornecedores 



Uma nova 
economia

A economia tem de 
se tornar simples 
e natural, com 
equilíbrio, ou a 
precarização poderá 
avançar

Uma nova econo-
mia, com a cen-
tra l ização das 

decisões pelo Estado 
forte, planejando e con-
trolando tudo, entrou 
em competição com 
o livre mercado sob 
a influência do poder 
econômico e político, 
onde a população tem 
sido submetida a um 
processo que a mantém 
acomodada;  todavia 
havia empregos de mais 
qualidade com menos 
luta pela sobrevivência. 

O objetivo é produzir 
e vender grandes lotes 
com pequenas margens 
de lucro, mas que re-
presentam montante 
significativo devido às 
quantidades e preços 
imbatíveis. Esperemos 
que isso não venha a 
sufocar as capacitações 
e iniciativas dos indiví-
duos. Qual será o futuro 
desses dois sistemas 
que oferecem riscos e 
vantagens para uns e 
outros, mas que pegou o 
ocidente despreparado 
e que agora está sem 
rumo? 

No ocidente, movi-
menta-se muito dinhei-
ro, mas não há muitas 
fábricas produzindo e 
requerendo financia-
mento de capital de 
giro, então o capital 
vai para as bolsas de 
valores, sem resultar 
na criação de novos em-
pregos. Investimentos 
em infraestrutura são 
necessários, mas não 
geram exportações.

No Brasil, a desestru-
turação da economia, 
que já vem cambaleando 
há décadas, será alta-
mente danosa, trazendo 
ao país o risco de entrar 
em nova estagnação.  

A individualidade e 
a diversidade dos po-
vos são naturais, no 
entanto tais diferenças 
favorecem o progres-
so, observando as leis 
da natureza que são 
uniformes para todos 
os povos e, em sendo 
respeitadas, favorecem 
o entendimento e a paz. 
Com os recursos ofer-
tados pela natureza, a 
vida no planeta não de-
veria apresentar tanta 
miséria, desde que os 
seres humanos seguis-
sem as leis naturais da 
Criação. Porém, o viver 
foi se tornando cada vez 
mais áspero, surgindo a 
luta e a astúcia para a 
sobrevivência. 

Pessoas que decaíram 
muito na estrada da 
vida, sejam ricas ou po-
bres, têm dificuldades 
para sair do nível em 
que se encontram por 
não querer reconhecer 
que a causa do declínio 
está nelas mesmas. Os 
seres humanos, domi-
nados pela cobiça, se 
tornaram desconfiados 
e estranhos uns aos 
outros. Raramente nota-
mos entre os indivíduos 
e os povos um gesto de 
sincera cordialidade e 

consideração; faltam as 
palavras amistosas tão 
frequentes em épocas 
passadas.

A irregularidade nas 
chuvas começa a preo-
cupar com a diminuição 
do nível dos reservató-
rios. O mundo esteve, 
durante séculos, olhan-
do só para o dinheiro, 
esquecendo tudo o mais, 
deixando em segundo 
plano a riqueza que nos 
é dada pela natureza 
como o ar e a água, fora 
todas as outras benes-
ses. Mas agora estamos 
no limiar em que a so-
ciedade estará sujeita 
a crises de todas as 
espécies que ocorrerão 
com frequência daqui 
em diante. 

Ou seja, eventos que 
porão em evidência a 
estupidez dos homens 
em relação à própria 
vida e à sustentabili-
dade do planeta. Cada 
país terá de se dedicar 
intensamente na recu-
peração em seus limites, 
cuidando de seu povo e 
sua cultura; no entanto, 
tirar vantagens de ou-
tros povos e nações tem 
de ser banido para que 
haja paz e progresso.

Se quisermos um mun-
do melhor, em continua-
do progresso, é preciso 
acabar com a luta por 
riqueza, poder e domi-
nação, e a geopolítica 
travada pelos poderosos 
contra a grande massa. 
Não há equilíbrio. Pre-
valece produzir onde o 
custo seja o mais baixo, 
para vender aos que 
ainda podem pagar. 
O poder e os ganhos 
são disputados pelos 
graúdos, enquanto a 
miséria vai aumentando. 
Necessitamos de uma 
economia sem os atu-
ais gritantes desequilí-
brios. Não basta simples 
parceria; é preciso que 
haja progresso e ganhos 
mútuos. 

A pandemia parou 
a economia em 2020. 
Nada de tão grave ocor-
ria na economia des-
de 1929. Se tudo está 
parado, não há renda; 
sem renda fica difícil 
sustentar empreendi-
mentos deficitários. 
Enfim, pouco podemos 
fazer e decidir enquanto 
a economia não entrar 
no ritmo. Até lá temos 
de prosseguir do melhor 
jeito que pudermos, 
sem ficar ruminando 
descontentamento e in-
satisfação com as atuais 
condições de vida para 
não criarmos desarmo-
nias ao nosso redor.

Mostrar gratidão pelo 
dom da vida com espon-
tânea alegria da alma 
gera harmonia em nosso 
entorno. Não podemos 
descuidar da vigilân-
cia, mas permanecer 
atentos, descortinando 
o momento com as suas 
imposições e oportuni-
dades. O bom é alegrar-
se com a vida em vez de 
ficar cismando sobre as 
ninharias. 

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

Hotel Transamerica Berrini, e realiza 
palestras sobre qualidade de vida. 

Coordena os sites 
(www.vidaeaprendizado.com.br) 

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

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

O aumento na conta de 
luz dos brasileiros, 
com a vigência da 

bandeira vermelha tipo 2, 
a mais alta no país, durante 
o mês de junho, tem leva-
do muitos consumidores a 
buscar meios alternativos 
para aliviar os custos com a 
eletricidade. A crise, que se 
dá por conta da escassez hí-
drica no setor elétrico e o uso 
em massa das termelétricas 
fósseis, caras e poluentes, 
já eleva os gastos em todos 
os setores, tanto comercial 
quanto residencial.

Segundo levantamento do 
Portal Solar, holding de ener-
gia solar no país, o interesse 
em projetos fotovoltaicos em 
telhados e pequenos terre-
nos cresceu 117% de janeiro 
a maio deste ano, período em 
que o país entrou na crise de 
abastecimento energético. 
Os dados foram analisados 
com base nos mais de 2,5 
milhões de acessos no Portal 
Solar no período entre janei-
ro e maio de 2021. 

A plataforma conecta con-
sumidores com cerca de 20 
mil empresas de energia fo-

Energia solar é a melhor alternativas para o consumidor fugir 
dos constantes aumentos na tarifa de energia.

Aumento na conta 
de luz eleva procura 

por projetos de energia solar
as companhias de geração 
solar distribuída empre-
gam atualmente cerca de 
174 mil profissionais, com 
investimentos acumulados 
que ultrapassam R$ 29 bi-
lhões em pequenas usinas 
de autogeração de energia 
em residências, comércios e 
indústrias. O país possui hoje 
mais de 500 mil sistemas fo-
tovoltaicos instalados em te-
lhados e pequenos terrenos, 
num total de 5,9 gigawatts 
(GW) em operação.   

Em pesquisa realizada em 
2020 com mais de 1,5 mil em-
presas do setor, o Portal So-
lar constatou que 41,2% das 
companhias trabalham com 
energia solar fotovoltaica há 
menos de um ano, 27,1% de 
um a dois anos, 19,5% de dois 
a três anos, e apenas 12,3% 
atuam há mais de quatro 
anos no setor. Outro dado é 
que apenas 6% ultrapassa-
ram a marca de 50 sistemas 
instados, 57,9% instalaram 
de 10 a 50 sistemas e 36,4% 
ainda não completaram três 
instalações. - Fonte e mais 
informações: (www.portal-
solar.com.br).
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tovoltaica no país, entre dis-
tribuidores, revendedores, 
instaladores, projetistas e 
outras. Para Rodolfo Meyer, 
CEO do Portal Solar, o uso de 
energia solar é atualmente 
uma das melhores alterna-
tivas para o consumidor ter 
segurança de abastecimento 
e fugir dos constantes au-
mentos na tarifa de energia. 

“Certamente, o avanço da 
energia solar nos telhados e 
pequenos terrenos é parte da 
solução para a crise hídrica e 
para o risco de racionamento 

no Brasil, além de ser uma 
fonte limpa e barata”, explica. 
Com o aumento da procura 
por projetos fotovoltaicos, o 
Portal Solar projeta um acrés-
cimo este ano de 5,4 mil novas 
companhias neste segmento 
no país, que vai corresponder 
a um crescimento de 27% no 
volume atual de organizações 
no mercado. 

Atualmente, a plataforma 
cadastra uma média de 
450 novas empresas por 
mês na área. Estimativas 
do setor dão conta de que 

Eduarda Fabris (*)

O crowdfunding imobiliário, surgido 
no país em 2015, ganhou escala e po-
pularidade nos últimos anos. 

Num cenário que permanece incerto, 
onde a pressão inflacionária leva ao au-
mento da taxa de juros e, por outro lado, 
o baixo crescimento impõe moderação 
extrema a esse tipo de ação, a constru-
ção civil permanece como opção mais 
previsível para o investidor. As vendas 
do setor mantêm crescimento a partir de 
uma Selic que, em 4,25% após três altas 
consecutivas, permanece, em níveis 
históricos, bastante baixa, favorecendo 
a tomada de crédito. 

A isso, somam-se anos ininterruptos 
de queda nas vendas do setor – com 
consequente represamento de demanda 
– para que as vendas de imóveis perma-
neçam aquecidas. Se a bolsa como um 
todo têm seu desempenho influenciado 
por toda a sorte de variáveis – o que afeta 
também as ações ligadas ao setor – e os 
fundos imobiliários mantém-se penaliza-

dos pela vacância de parte significativa 
de seus imóveis a partir da explosão do 
home office, o crowdfunding imobiliário 
figura como uma das alternativas mais 
atraentes ligadas à construção civil. 

Opção de risco que deve ser acessada 
apenas por investidores com perfil arro-
jado, o crowdfunding imobiliário ganhou 
escala e popularidade nos últimos anos. 
O crescimento da base dos que investem 
na modalidade como opção para diver-
sificação resulta, em boa medida, da 
rentabilidade proporcionada, na casa de 
15% ao ano em algumas plataformas do 
segmento. Deve-se observar sempre que 
o investimento coletivo na construção 
civil implica em riscos. 

Pior do que uma rentabilidade inferior 
à esperada – o que pode resultar, dentre 
outros, de oscilações no mercado –, o 
investidor tem como principal exposição 
a possibilidade de perder seus aportes 
caso a empresa a que foram destinados 
torne-se insolvente. São riscos que 
sempre existem, mas que podem ser 
mitigados. Uma das maneiras de fazê-lo 

é observar os critérios adotados pelas 
plataformas do segmento para a seleção 
dos projetos abertos à captação. 

Conforme o modelo seguido, algumas 
podem priorizar empreendimentos 
de empresas mais sólidas e, portanto, 
menos sujeitas a tornarem-se inadim-
plentes. 

Já quanto à possibilidade de que as 
projeções de rentabilidade não venham 
a se cumprir, o principal fator a ser ob-
servado é o que gabarita a plataforma 
a apresentar estimativas críveis. Além 
de ter conquistado certo nível de popu-
laridade entre investidores mais afeitos 
ao risco, o crowdfunding imobiliário se 
diversificou nos últimos anos. 

As fintechs do segmento diferem entre 
si até no tipo de produto de investimento 
que ofertam. Por conta de, no modelo 
brasileiro, os aportes destinarem-se 
ao custeio de pequenas parcelas dos 
projetos, as margens proporcionadas 
têm sido bastante atraentes. 

(*) - É sócia e COO da Urbe.me (https://urbe.me/).

Mais conhecido, crowdfunding 
imobiliário se diversifica
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A tecnologia na 
indústria e os 

desafios da produção 
durante a pandemia

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

Entre os principais 
efeitos causados 
pela COVID-19 e 

a aplicação das medidas 
restritivas, foi a adoção 
em massa de ferramentas 
tecnológicas como forma 
de auxiliar as companhias 
com relação às necessida-
des do mercado. No setor 
industrial, esse processo 
não aconteceu de maneira 
diferente. A transformação 
digital tornou-se peça fun-
damental para atravessar 
este momento e grande 
parte dessa rotina deverá 
se perpetuar com o futuro 
da tecnologia na indústria.

De certo modo, pratica-
mente todas as tomadas 
de decisão passaram a ter 
como componente a pan-
demia, seja na segurança 
dos funcionários, na nova 
capacidade produtiva, bem 
como no futuro do merca-
do. Essa necessidade cons-
tante de “reprogramar” o 
negócio, imposta por esse 
novo cenário, sugere uma 
tomada de decisão mais rá-
pida, baseada em números 
e com maior componente 
analítico. 

Para que isso seja possí-
vel, a tecnologia se torna 
essencial para o desen-
volvimento de soluções 
inovadoras e para melhorar 
a comunicação entre as 
equipes. Neste momento, o 
home office, por exemplo, 
é peça chave para garantir 
que parte do setor continue 
operando de modo quase 
contínuo, sem rupturas em 
relação à forma como era 
feito anteriormente. 

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

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

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

Nesse contexto, as em-
presas que já contavam 
com um processo de trans-
formação digital em um 
nível de maturidade mais 
avançado e com pessoas 
preparadas para decisões 
analíticas, certamente, sa-
íram na frente, tanto para 
continuar a operar remota-
mente, como para tomada 
de decisões mais rápidas 
e manter todos os times 
alinhados na comunicação. 
À medida que o negócio 
precisa se tornar mais com-
petitivo, tudo isso necessita 
da tecnologia para apoiar 
as decisões e garantir o 
suporte necessário para as 
operações envolvidas.

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

Entretanto, o que dife-
rencia cada companhia no 
que se refere ao desenvol-
vimento é a intensidade 
e a maneira como cada 
uma delas incorpora esses 
avanços. Com o surgimento 
da pandemia, as pessoas 
buscaram apoio nas fer-
ramentas digitais, não só 
pelo papel que desempe-
nham no trabalho, mas pela 
experiência que tiveram 
durante esse período. Isto 
tem se refletido dentro das 
empresas e deve continuar 
ao longo dos próximos anos. 

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

Todos esses ingredientes 
apontam para um avanço 
ainda mais veloz em direção 
ao conceito de “Industria 
4.0”, não só por ter per-
cebido a importância da 
tecnologia para o desen-
volvimento dos negócios, 
mas porque as pessoas se 
tornaram mais digitais e 
optaram por esse caminho. 
Ao contrário do que se pen-
sa, a transformação digital 
não é somente a soma dos 
softwares utilizados por 
uma corporação, mas, sim, 
a mentalidade com que o 
negócio é conduzido. 

Portanto, quanto mais 
preparada a empresa es-
tiver para essa transfor-
mação, maiores serão suas 
chances no futuro.

(*) - É CIO da Termomecanica, 
empresa líder na transformação de 

cobre e suas ligas.

Walter Sanches (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: LuIz CLáuDIO SOuzA SOARES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/06/1989, tosador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Laécio Almeida Soares e de Rita de Cássia Souza Pinheiro Soares; A pre-
tendente: REGIAnE DA COSTA SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 25/11/1991, do 
lar, natural de Diadema - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Linauro 
Cordeiro de Souza e de Ana Graça da Costa Souza.

O pretendente: ELEnILDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/09/1990, carpinteiro, natural de Queimadas - PB, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Roberto Pereira da Silva e de Maria Aparecida Afonso da Silva; A 
pretendente: nAIAnE DO nASCImEnTO RODRIGuES, brasileira, solteira, nascida 
aos 07/08/1990, analista comercial, natural de Esperança - PB, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de José Nivaldo Rodrigues do Nascimento e de Maria Edleusa 
do Nascimento Rodrigues.

O pretendente: HEnRIquE BATISTA SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/06/2001, ajudante geral, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Ilson de Oliveira Souza e de Miriam Batista da Costa 
Souza; A pretendente: mARIA KATHLEEn PATRIOTA DIAS, brasileira, solteira, 
nascida aos 09/08/2001, do lar, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose Inaldo dos Santos Dias e de Rosi-
cleide Patriota.

O pretendente: PIERRy ARIOVALDO PInTO ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 06/01/1992, empacotador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Arnaldo Alves da Silva e de Ivete de Sousa Pinto; A pretend-
ente: GLAuCE BARBOSA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 02/08/1993, 
analista de sac, natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de José Odilon da Silva Filho e de Sandra Barbosa dos Santos.

O pretendente: DEmETRIuS JuLIAnO DE FREITAS BRAnCO GuEDES, brasileiro, 
divorciado, nascido aos 15/08/1978, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Pedro Guedes e de Maria da Graça de 
Freitas Guedes; A pretendente: SILVAnA CRISTInA DOS SAnTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 15/12/1978, manicure, natural de Viradouro - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Luiz dos Santos e de Marlene das 
Graças de Souza Santos.

O pretendente: ERICK LImA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/10/1994, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Hemy Custodio da Silva e de Carmem Silva Lima do Nascimento; A pretendente: KE-
zIA mEnDOnçA DE JESuS, brasileira, solteira, nascida aos 26/04/1997, comerciante, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Anderson 
Paulo de Jesus e de Michele Ferreira Mendonça.

O pretendente: CLÉRISTOn SAnTOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/05/1994, açougueiro, natural de Poções - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Lucinalva Santos da Silva; A pretendente: PATRICIA SAnTOS BATISTA 
FREIRE, brasileira, divorciada, nascida aos 27/12/1992, repositora, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Pedro Batista Freire e 
de Ornélia Silva Santos.

O pretendente: JOSÉ REnILDO nASCImEnTO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 25/09/1987, pedreiro, natural de Araci - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Nailton Martins dos Santos e de Valdeci Santana Nascimento; 
A pretendente: LAnE CRISTInA DOS SAnTOS RAmOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 16/04/1983, babá, natural de Santo Antônio de Jesus - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Antonio Fernando dos Santos Ramos e de Maria Filomena 
dos Santos Ramos.

O pretendente: WILLIAm DOS SAnTOS RESEnDE, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 22/01/1989, operador de empilhadeira, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Luis Francisco de Resende e de Maria Lucia 
dos Santos Resende; A pretendente: SImOnE mARIA SAnTAnA, brasileira, solteira, 
nascida aos 13/08/1991, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Helio Tomaz Santana e de Edneusa Maria de Araujo.

O pretendente: ALBERTO LuIz DE COuTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/10/1970, 
tecelão, natural de Berilo - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Santos 
Luiz de Couto e de Maria Fernandes Rodrigues e Couto; A pretendente: LAuDIAnA 
BORGES PRImO, brasileira, solteira, nascida aos 14/04/1982, auxiliar de limpeza, 
natural de Ouro Verde de Minas - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Cantídio Borges dos Santos e de Jordelina Rodrigues Primo Santos.

O pretendente: mARCELO CABRAL DE ALmEIDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/10/1988, auxiliar de serviços gerais, natural de Ubá - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Valdir Jaime de Almeida e de Deuzeni da Silva Cabral; A 
pretendente: JOSILEnE APARECIDA SAnTOS LImA, brasileira, solteira, nascida aos 
15/07/1992, auxiliar administrativo, natural de Itacarambi - MG, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Jeronimo Pacheco Lima e de Maria de Fatima dos Santos.

O pretendente: VALTER mARIAnO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/09/1978, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de João Mariano da Silva Sobrinho e de Maria Santana Luiz da Silva; A pre-
tendente: mARILSA nEVES SAnTAnA, brasileira, solteira, nascida aos 07/04/1973, 
assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Edivaldo Bispo Santana e de Irene Neves Santana.

O pretendente: FLAVIO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/06/1990, estoquista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Fábio José Ferreira da Silva e de Maria Mirtes da Silva; A pretendente: 
SImOní FERnAnDA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 09/06/1988, babá, 
natural de Lavras - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco 
Alexandre da Silva e de Conceição Aparecida da Silva.

O pretendente: JOãO AmBROSIO DOS AnJOS FILHO, brasileiro, divorciado, nas-
cido aos 28/10/1966, encarregado de expedição, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de João Ambrosio dos Anjos e de Conceição 
Preciliana dos Anjos; A pretendente: ROSEmEIRE VIEIRA DOS SAnTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 05/05/1980, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Domingos Ilario dos Santos e de Maria 
Aparecida Vieira dos Santos.

O pretendente: HIGOR GARCEz DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/01/1998, embalador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Paulo Santana dos Santos e de Marcia Lopes Garcez; A pretendente: 
ARIADnE mOuRA FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 19/08/1994, auxiliar 
de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Antenor Francisco Ferreira e de Andrelina Maria de Moura.

O pretendente: JOSÉ APARECIDO DA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/06/1969, porteiro, natural de Goioerê - PR, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Ivone Pereira da Costa; A pretendente: AnTOnIA VIEIRA PRADO, bra-
sileira, solteira, nascida aos 03/05/1965, copeira, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel Alves Prado e de Antonia Vieira Prado.

O pretendente: VInICIuS LEmOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/06/1997, desenvolvedor de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e dom-
iciliado em São Paulo - SP, filho de Horacio Cardoso de Oliveira e de Maria Celeste 
Pereira Lemos; A pretendente: GABRIELLy OLIVEIRA mARTInS DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 23/01/2000, operadora de e-commerce, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Almir Martins da Silva e de Sidneide 
Oliveira da Silva.

O pretendente: DAnIEL PAuLO FRAnzOSO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
16/06/1981, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Delcio Franzoso e de Marilene Soares Franzoso; A pretendente: VAn-
DERLÉIA PEREIRA LunA, brasileira, divorciada, nascida aos 05/06/1985, vendedora, 
natural de Boqueirão - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco 
de Assis Alves dos Santos e de Dulcinea Pereira dos Santos.

O pretendente: JAmILSOn AnDRADE DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 04/07/1978, pintor de autos, natural de Pesqueira - PE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Arlindo de Oliveira e de Helena Maria Andrade de Oliveira; 
A pretendente: LIVAnEIDE ALVES DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
15/11/1986, diarista, natural de Lapão - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Ivânia Alves da Silva.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: mAuRICIO LuIz CunHA DE mORAIS, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/01/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos de Morais e de Maria 
Bernadete Cunha de Morais. A pretendente: RAquEL DE OLIVEIRA mACCAGnAnI, 
profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nasci-
mento: 27/05/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz 
Antonio Maccagnani e de Isabel de Oliveira Maccagnani.

O pretendente: PAuLO RICARDO ROSSI DE SOuzA, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 16/03/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Aparecido de Souza 
e de Rosana Rossi de Souza. A pretendente: JAquELInE SAnTOS ALVES, profissão: 
conferente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nasci-
mento: 08/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson 
José Alves e de Soraia dos Santos.

O pretendente: DOuGLAS ESTEVãO DE SOuSA, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 22/07/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Joaquim de Sousa e de 
Rosemaire Terezinha de Souza. A pretendente: JÉSSICA SILmARA LImA DAmASCEnA, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: em Cajamar, SP, data-nascimento: 
15/07/1997, residente e domiciliada em Cajamar, SP, filha de João Lopes Damascena e 
de Maria da Conceição Lima.

O pretendente: ALAn CRISTIAn ROSA DE Sá, profissão: corretor de imóveis, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 01/03/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Vieira de Sá e 
de Valéria Aparecida Alves Rosa. A pretendente: THAynAK LAySE DuARTE SILVA, 
profissão: corretora de imóveis, estado civil: solteira, naturalidade: em Penedo, AL, data-
nascimento: 28/11/1995, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
José Messias da Silva e de Sônia Maria Duarte Silva.

O pretendente: RICARDO mOuRA DE OLIVEIRA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 29/08/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elifael Moura de Oliveira e de Pedrina 
de Souza Moraes de Oliveira. A pretendente: AnA CRISTInA VEnTuRA mACHADO, 
profissão: empregada doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Baixa Grande, 
BA, data-nascimento: 01/07/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Albertino Alves Machado e de Josefa Ventura Machado.

O pretendente: CRISPInIAnO DA COnCEIçãO SOuzA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 28/03/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Fernandes de Souza 
e de Maria do Rosario da Conceição Souza. A pretendente: AnA CAROLInA mEnDES 
VASCOnCELOS DE SOuzA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, SP, data-nascimento: 29/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Otoniel Vasconcelos de Souza e de Lindinalva Aparecida Mendes de Jesus.

O pretendente: ROnALDO FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: técnico de cabeamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Alagoinhas, BA, data-nascimento: 21/03/1967, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raymundo Ferreira e de 
Eulina dos Santos Ferreira. A pretendente: WILmA CARIAS BATISTA, profissão: fotógrafa, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/10/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Izaias de Oliveira Batista 
e de Adilce Carias Batista.

O pretendente: VInICIuS VASCOnCELOS PEREIRA, profissão: encarregado de 
supermercado, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
22/04/1999, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo 
de Oliveira Pereira e de Rosana Santos Vasconcelos Pereira. A pretendente: TAIS nO-
VAES GOnçALVES, profissão: encarregada de supermercado, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 02/02/1998, residente e domiciliada 
no Jardim Paulistano, São Paulo, SP, filha de Jose Ricardo Gonçalves e de Juscelina 
Teixeira Novaes.

O pretendente: CLAyTOn APARECIDO GuEDES, profissão: decorador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 13/06/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Guedes e de Olira Maria de 
Moraes Guedes. A pretendente: SImOnE EDnA DE SOuSA, profissão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Mauá, SP, data-nascimento: 04/05/1987, residente e 
domiciliada em Caieiras, SP, filha de Jose Francisco de Sousa e de Edna Aparecida 
Francisco de Sousa.

O pretendente: máRIO JOSÉ DA SILVA EzEquIEL, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Gameleira, PE, data-nascimento: 25/05/1951, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Justino Ezequiel e de Maria de 
Lourdes da Silva Ezequiel. A pretendente: LuzIA DE SOuzA, profissão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Jaguapitã, PR, data-nascimento: 14/05/1959, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel de Souza e de Amélia Andreza.

O pretendente: ROnILSOn SILVA mIRAnDA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Caxias, MA, data-nascimento: 06/10/1976, residente e domiciliado em 
Cosmópolis, SP, filho de José Ribamar Oliveira de Miranda e de Maria Rosa Pereira 
da Silva. A pretendente: JOSEFA FERREIRA DE GOIS LImA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Lagoa do Ouro, PE, data-nascimento: 19/04/1967, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Gois de Lima e de 
Creuza Ferreira de Lima.

O pretendente: CICERO LEITE BARROS, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Cedro, PE, data-nascimento: 03/07/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ailton Barros e de Francisca Leite Vital Barros. A 
pretendente: RÚBIA THACIAnE ALmEIDA DA SILVA RIOS, profissão: professora, esta-
do civil: divorciada, naturalidade: em Mairi, BA, data-nascimento: 08/12/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rúbson Silva Rios e de Luzinete 
Almeida da Silva Rios.

O pretendente: AnDREW FREITAS DA SILVA, profissão: motorista de caminhão, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 15/01/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aderley Barros da Silva e de Apare-
cida Auxiliadôra de Freitas. A pretendente: AnA PAuLA mARIAnO ROSA, profissão: 
atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, 
data-nascimento: 04/07/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Daniel Antonio Rosa e de Lucinda Aparecida Mariano Rosa.

O pretendente: BRunO FERnAnDO mACHADO ARAuJO, profissão: designer, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 30/03/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Vieira Araujo e de Valdivina Ma-
chado. A pretendente: SARA mACEnA FÉLIX, profissão: fotógrafa, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Cajamar, SP, data-nascimento: 25/10/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Silval Barbosa Félix e de Susana Macena de Lima Félix.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: RAmOn DOS SAnTOS PAuTz, profissão: estoquista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Montanha - ES, data-nascimento: 23/09/1996, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Edimilson Pautz e de Maria Aparecida dos 
Santos. A pretendente: CAmILA DA SILVA OLIVEIRA, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Lagoa Nova - RN, data-nascimento: 22/09/2001, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Juarez Dantas de Oliveira e de Maria de 
Fatima da Silva Oliveira. R$ 14,55

O pretendente: ALEnIAS RAmOS RAmALHO, profissão: segurança, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Sertãozinho - SP, data-nascimento: 08/03/1981, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, filho de Mauro Alves Ramalho e de Maria Rosa Ramos 
Ramalho. A pretendente: POLIAnA FLOR DE mAIO OLIVEIRA CAmARGOS, profis-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Minas Novas - MG, data-nascimento: 
23/12/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de João Ferreira Camar-
gos e de Maria do Socorro Oliveira. R$ 14,55

O pretendente: ALFEm FERnAnDES DE ARAuJO LImA, nascido nesta Capital, Moóca, 
SP, no dia (25/06/1983), profissão cinegrafista, estado civil solteiro, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Alfredo Fernandes Lima Neto e de Ivone 
Aparecida de Araujo Lima. A pretendente: VAnESSA DA SILVA SAnTOS, nascida nesta 
Capital Aclimação, SP, no dia (07/10/1991), profissão analista de arquitetura, estado civil 
solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Aelcio Pereira 
dos Santos e de Maria José da Silva Santos.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

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

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

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 A
FD

B-
43

C
E-

1E
C

B-
83

FD
.


