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A cibersegurança, se aplicada com abrangência dentro da realidade 
operacional apresentada pela empresa, traz um universo de possibili-
dades estratégicas para o gestor e suas equipes de trabalho. Visualizar 
o investimento na proteção dos dados armazenados internamente 
de forma ampla, deixando estigmas para trás, é uma movimentação 
bem-vinda para organizações alinhadas com o que entendemos de 
transformação digital nos dias de hoje  

todo cliente procura uma jornada segura: sua 
empresa está preparada?

Desde sempre, os principais pilares da publicidade são audiência, 
canal e criativo, sendo este último um ponto focal nem sempre consi-
derado relevante. Com o fim dos cookies, a informação alcançada pelo 
comportamento da audiência ficou mais difícil de se obter. É como 
desativar um sinal. Os insights de posicionamento, na forma de dados 
contextuais, são úteis e um norte importante para muitos anuncian-
tes, mas um dos pilares do setor, fator decisivo no desempenho das 
campanhas, o componente criativo, continua sendo a estrada menos 
percorrida num trajeto que pune oportunidades perdidas. .  

o componente criativo assume papel decisivo nas 
campanhas publicitárias

A pandemia gerou impactos negativos não só na economia e saúde do 
país. A divulgação de editais e processos seletivos de concursos públicos 
também foram afetados com oportunidades represadas e postergadas, 
promovendo uma enorme expectativa nos concurseiros. No entanto, 
a estimativa é que a retomada gradual de concursos seja positiva, com 
mais de 58 mil vagas disponíveis ainda durante este ano, abrindo espaço 
para que os candidatos possam se preparar.  

expectativa para concursos públicos é positiva para  
os próximos meses

Imagem de mohamed Hassan por Pixabay

negócios em pauta

2.000.000 de km sem abrir o motor
O caminhoneiro autônomo Edson Carlos Araújo, de Anápolis, no 

interior de Goiás, alcançou o impressionante marco de 2.000.000 de 
quilômetros com o caminhão extrapesado Mercedes-Benz 1944 S, ano 
2004, sem precisar abrir o motor deste cavalo mecânico 6x2. Ele é o 
segundo proprietário do veículo, adquirido em 2011, com o qual já 
cumpriu aproximadamente 1.400.000 quilômetros. Para registrar esse 
desempenho notável, a Mercedes-Benz presenteou o cliente com uma 
pintura totalmente nova da cabina, faixas adesivas nas portas e com a troca 
de algumas peças externas e do parasol, realçando o visual do veículo. 
A Tecar Diesel, concessionário de Anápolis, realizou a desmontagem 
da cabina para pintura e retoques e a posterior remontagem. Enquanto 
aguardava o processo de renovação estética, o cliente recebeu um Axor 
2644, da frota de demonstração da fábrica, para que pudesse continuar 
trabalhando.   leia a coluna completa na página 3

Foto: mercedes-benz.com/reprodução
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Webinar abordará o papel do setor de ti na 
busca pela conformidade à lGpd

@No próximo dia 07 de julho, a BluePex, empresa que desenvolve 
soluções de segurança da informação para o mercado corporativo 

com foco em defesa, controle, disponibilidade e compliance, promoverá 
o Webinar “O Papel da TI na LGPD”. A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) começará a aplicar multas às companhias que violarem as suas 
premissas a partir de agosto deste ano. Apesar de estar em vigor desde 
agosto de 2020, muitos gestores ainda buscam informações sobre os 
requisitos estabelecidos pelo texto da lei e quais as penalidades. “O 
setor de tecnologia da informação tem um papel fundamental para 
que as companhias assegurem a conformidade e evitem as multas 
impostas pela LGPD. No entanto, este não é o único setor que precisa 
de atenção dentro das corporações. No webinar, iremos sanar todas 
as dúvidas dos participantes para que todos estejam em dia com a le-
gislação”, afirma Nilton de Souza, da BluePex (https://my.demio.com/
ref/PTDpva8QnolRTdg2?bx_sender_conversion_id=22214623&utm_
source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=h_algo_que_
voc_deveria_saber).    leia a coluna completa na página 2
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quality assurance

quem vai à feira ou ao supermercado 
sabe bem o que quer encontrar por lá.

um sortimento variado de mercadorias em 
um mesmo lugar, as quais ganharão um 

espaço no carrinho de compras de acordo com 
os critérios de escolha de cada cliente. 

E esses parâmetros são também diversos: há 
quem prefira a barraquinha do vendedor mais 
afetuoso, que corta um pedaço da fruta para que 
o consumidor a prove antes de levar; existem 
ainda os que já chegam de olho nos preços mais 
em conta no dia, independentemente de quem 
esteja vendendo os itens. 

À medida que o comprador se habitua a frequen-
tar o local, é natural que estabeleça suas preferên-
cias e acabe voltando com frequência aos mesmos 
fornecedores, seja pela qualidade do produto, seja 
pelos valores agregados a ele - um bom serviço 
ou um bom desconto, por exemplo. Assim, é aos 
poucos sedimentada a fidelidade desse cliente a 
determinados comerciantes ou fabricantes. 

Comecei falando dessas práticas tão familiares 
a todos, as das idas ao supermercado ou à feira - e 
que delícia passar também pela barraquinha do 
pastel, um atrativo à parte, devo ressaltar -, para 
chegar ao conceito de marketplace. Este, em 
termos virtuais, também é um ponto de venda 
que congrega muitos tipos de produto e marcas 
diversas, sendo que há vantagens - e também 
desvantagens - em estar ali compartilhando um 
espaço povoado de concorrentes. 

Não é à toa que um vendedor de frutas ou 
hortaliças monta sua barraca em uma feira e não 
em um ponto isolado do mapa, digamos. Ele sabe 
que, em meio a outros vendedores, terá garanti-
do um importante benefício em se tratando de 
negócios: o fluxo de consumidores. Essa lógica 
vale também para o marketplace na internet. 

Por sua vez, esses clientes estão lá por uma 
razão primordial: comodidade. Em uma só via-
gem, encontrarão vários dos itens que precisam 
para o abastecimento de suas casas - e ainda 
terão a oportunidade de comer um delicioso 
e quentinho pastel. Porém, como já foi dito, 
preferências serão instituídas nesse processo. 

Uma laranja podre ou um atendimento ruim 
poderão ser suficientes para que o comprador 
migre definitivamente para uma barraca pró-

o troco do pastel da feira  
no conceito de marketplace 
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xima. Por outro lado, o vendedor cativante e a 
excelência recorrente do produto serão chama-
rizes praticamente infalíveis para o retorno dos 
interessados. Uma pesquisa da Shopify, empresa 
canadense que desenvolve softwares para lojas 
online, aponta que metade das vendas mundiais 
do e-commerce já acontece em marketplaces. 

O mesmo estudo, denominado "The Future 
of Ecommerce Report 2021" - ou relatório do 
futuro do e-commerce 2021 -, salienta que, ao 
comprar nesses endereços virtuais, os clientes 
procuram, em primeiro lugar, soluções para 
suas demandas, mais do que marcas específicas. 
Na Amazon, por exemplo, 70% das buscas não 
incluem um nome de marca; em geral elas são 
feitas por categorias, benefícios e avaliações. 

Esse viés representa um grande desafio para 
as empresas. De um lado, elas precisam do 
marketplace para potencializar o seu volume 
de transações. De outro, nesse meio, dado o 
perfil da demanda - que, como dissemos, é 
sobretudo por conveniência -, torna-se mais 
árdua a jornada de fidelização do consumidor. 

A imagem da marca - Mas, claro, existem 
caminhos. Um dos mais efetivos é trabalhar a 
imagem da marca fora do marketplace, crian-
do uma identidade positiva que será fator de 
diferenciação quando o consumidor se deparar 
com ela dentro do ambiente. 

Qualidade do produto, redes sociais ativas, 
endereços próprios na internet que ofereçam 
itens customizados e exclusivos são estratégias 

que reforçarão a visibilidade de um fornecedor 
também na ocasião em que ele estiver "mistu-
rado" com outros tantos. 

E ainda é possível encontrar formas de se 
destacar visualmente entre os concorrentes, se 
investir na personalização do espaço ocupado 
ali. O uso de banners, slogans e formatos de 
design interessantes são maneiras de atingir 
esse propósito. Claro que, ao escolher um ma-
rketplace, o lojista também precisa analisar as 
condições oferecidas para integrar o sistema, 
caso das taxas cobradas pela participação. 

É preciso considerar ainda aspectos como 
a solução de divisão de pagamento de uma 
transação entre diferentes lojistas; existem 
plataformas que facilitam essa partilha, sem 
intermediações ou impactos para o consumidor 
final, tendo em mente que este sempre está 
atrás de conforto em cada etapa da compra. 

Se o fechamento se torna um empecilho, todo o 
louvor alcançado nos passos anteriores pode ser 
perdido, causando um impacto para a marca que 
pode extrapolar o de sua presença nesse ambiente 
coletivo. É como na feira: se um determinado ven-
dedor nunca tem troco ou não apresenta opções 
de recebimento, como cartão de débito ou crédito, 
invariavelmente ele vai perder negócios. Mesmo 
que o seu pastel seja dos melhores. 

(Fonte: Fabio Gerber Khatcherian é bacharel em 
Administração de Empresas com Ênfase em Comex 

pela Universidade Bandeirante SP, e o novo Head 
Comercial da Braspag - www.braspag.com.br). 

casos de covid
A imunização de toda a população 

adulta do município de Serrana, no in-
terior paulista, com a vacina CoronaVac 
fez os casos sintomáticos da Covid-19 
caírem 80%, as internações, 86%, e as 
mortes, em 95% após a segunda vacina-
ção do último grupo. Essa é a principal 
conclusão do Projeto S, estudo clínico 
de efetividade inédito no mundo, reali-
zado pelo Instituto Butantan na cidade. 
A vacina provocou efeito benéfico em 
uma população inteira (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/quality-assurance-uma-oportunidade-so-e-boa-quando-ha-qualidade-na-execucao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-03-a-05-07-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-03-a-05-07-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-03-a-05-07-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-componente-criativo-assume-papel-decisivo-nas-campanhas-publicitarias/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/todo-cliente-procura-uma-jornada-segura-sua-empresa-esta-preparada/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-papel-da-natureza-na-construcao-de-cidades-inteligentes/
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OpiniãO
A urgência do 5G: mais que 
eficiência, uma necessidade 

Imagine um 
canteiro de obras 
inteligente, em que 
todas as operações 
são controladas por 
sensores conectados à 
internet. 

Uma construção com 
guindastes de torres 
inteligentes, contro-

le multidimensional, drones 
monitorando o projeto em 
tempo real e que, inclusive, 
permitem que a equipe de 
engenheiros faça interven-
ções no projeto em tempo 
real para evitar possíveis 
erros. Esta descrição pode 
não estar só na sua imagina-
ção. Ela já é uma realidade 
no mundo graças ao 5G. 

O primeiro canteiro de 
obras inteligente do mundo, 
que utiliza tecnologia 5G, 
entrou em operação em 
plena pandemia, em maio do 
ano passado, em Pequim. A 
obra monitorava a saúde dos 
trabalhadores em tempo 
real por meio de inteligên-
cia artificial e conseguia 
identificar até mesmo se os 
operários estavam ou não 
usando máscaras e EPIs, 
conseguindo adverti-los no 
exato momento em que se 
descuidavam, prevenindo 
acidentes e o contágio da 
Covid-19. 

Tudo isso só é possível 
graças à ultra velocidade do 
5G e baixíssima latência da 
tecnologia (que é o tempo 
de resposta da rede para 
algum comando do usuá-
rio). Para se ter uma ideia, 
o 5G tem latência 50 vezes 
menor do que o 4G, e até 10 
vezes menor do que o tempo 
médio de reação do cérebro 
humano. Ou seja, a rede 
propicia uma reação mais 
instantânea do que quando 
reagimos diante de algo que 
vemos ou sentimos. 

No Brasil, o 5G ainda está 
na fase de expectativa. Já 
foram feitas algumas ex-
periências na agricultura, 
outras na telefonia móvel, 
mas nada que vá além de 
testes. Para que a tecnologia 
seja efetivamente imple-
mentada em nosso país, será 
necessária uma transição de 
frequências de rede. Para 
isso, o governo brasileiro 
deve ofertar, por meio de 
um leilão, quatro faixas de 
frequência pelas quais o 5G 
será distribuído. 

Duas delas devem ser 
híbridas, para continuar dis-
tribuindo o 4G e, ao mesmo 
tempo, a ultra velocidade do 
5G. As demais serão exclusi-
vas para o que é chamado de 
5G standalone, a transmis-
são de dados em altíssima 

velocidade. O leilão dessas 
frequências está em fase de 
análise no TCU e, segundo 
o último posicionamento da 
Anatel, deve ser lançado até 
o final de 2021. Ou seja, o 
5G não deve começar a ser 
uma realidade em nosso país 
ainda este ano. 

Tal atraso na implementa-
ção da tecnologia apresenta 
um grande risco aos setores 
produtivos e à própria eco-
nomia. Isso porque, caso 
o Brasil fique sem o 5G, 
segmentos em que o nosso 
país se destaca quase que 
de forma unânime no ce-
nário internacional, como a 
agropecuária, por exemplo, 
sofreriam grandes perdas. 
Países que, até então não 
eram competitivos, pas-
sariam a apresentar certa 
ameaça. 

Sob o ponto de vista da 
construção civil e da in-
dústria, os danos de uma 
implementação tardia do 5G 
podem também acarretar 
uma exclusão do mercado. 
Imagine a indústria automo-
bilística de outras partes do 
mundo fabricando carros 
autônomos e o Brasil não 
tendo mercado para isso. 
Imagine ter a oportunidade 
de reduzir custos de uma 
construção por meio da 
tecnologia, mas não poder 
usufruir porque a rede não 
está disponível. 

A chegada do 5G é um 
divisor de águas nos avanços 
tecnológicos e na economia 
mundial. Significa não só a 
abertura de portas para a 
inteligência artificial, para 
a robótica na saúde, na 
construção civil, no campo, 
mas também a melhoria da 
qualidade e, por incrível que 
pareça, na redução de cus-
tos. É uma tecnologia que 
traz aos nossos processos 
produtivos mais sustenta-
bilidade, mais inteligência, 
eficiência e mais educação. 

Exigir agilidade no 5G é 
exigir a democratização da 
internet, para que chegue 
para todos. É, inclusive, 
estimular e lutar pelo nosso 
desenvolvimento econômi-
co-social. A internet de boa 
qualidade atualmente no 
Brasil é exclusiva, ou seja, 
é um privilégio de determi-
nadas regiões. 

A chegada do 5G e a 
realização de um leilão 
que exige investimentos e 
democratização da rede é 
tornar a internet das coisas 
uma realidade de inclusão. 
É fazer com que haja inteli-
gência produtiva do campo 
ao canteiro de obras. 

(*) - Engenheiro de Telecom, é 
Presidente do Crea-SP 
(@viniciusmarchese).

Vinicius Marchese (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

ao demonstrar como podemos contribuir para um planeta melhor”, 
afirma George Oliver, presidente e CEO da Johnson Controls.

Curso de extensão gratuito com foco em 
pesquisa clínica no ambiente corporativo 
farmacêutico

@Em tempos de pandemia, o tema pesquisa clínica vem ganhando os 
holofotes globalmente e sendo bastante discutido, demonstrando 

o quanto essa área é fundamental para o desenvolvimento de novos 
medicamentos e de mais opções de tratamento para a população. Esse 
cenário de crise mundial na saúde tem mostrado que, para o Brasil 
se beneficiar de uma medicina baseada em evidências científicas e 
contar com terapias mais inovadoras, é preciso investir de maneira 
consistente na qualificação de profissionais para atuar nesse segmento, 
especialmente dentro do ambiente corporativo. As inscrições já estão 
abertas e podem ser feitas no site https://www.puc-campinas.edu.br/
extensao/ até o dia 16 de julho. São 30 vagas disponíveis.

Investir em soluções tecnológicas para 
performar serviços financeiros das empresas

@Pensando em como a tecnologia está mudando esse cenário que 
o Dot Bank - primeiro banco digital operando como franquia no 

Brasil através de uma plataforma multicarteiras, focado na gestão, con-
ciliação, monitoramento e liquidação de pagamentos - lança um novo 
formato de negócio no mercado. Com o intuito de oferecer soluções 
tecnológicas para performar os serviços financeiros do dia a dia, através 
de automação de pagamentos e recebimentos, o empresário concentra 
as energias em atividades que realmente importam na empresa, como 
oferecer ótimo atendimento e produtos/serviços de qualidade.

Operadoras de telecomunicações passam a 
integrar o Cadastro Positivo

@As operadoras de telecom agora fazem parte do Cadastro Positivo. A 
entrada do setor de telecom no banco de dados ajudará a promover a 

inclusão de brasileiros que não têm conta bancária e estão fora do mercado 
de crédito por falta de informação para avaliação. Com a entrada do setor, 
informações de pagamento das contas dos serviços de telecomunicações 
integrarão o banco de dados do Cadastro Positivo e serão consideradas 
pelos birôs de crédito (Boa Vista, Quod, Serasa e SPC) na formação da 
nota de pessoas físicas e jurídicas. Essa inclusão, que expandirá significa-
tivamente a base de dados do Cadastro Positivo, atende à Lei do Cadastro 
Positivo que completa dois anos (https://conexis.org.br).

Uma das 100 Melhores Empresas Cidadãs 
de 2021

@A Johnson Controls, especializada em edificações inteligentes, 
saudáveis e sustentáveis, acaba de ser reconhecida como uma 

das 100 Melhores Empresas Cidadãs de 2021. Este é o 16º ano se-
guido em que a companhia entra no ranking desenvolvido pela 3BL 
Media em parceria com o Institutional Shareholder Services (ISS) 
ESG. A metodologia para nomear as 100 Melhores Empresas Cidadãs 
considera 146 fatores ESG em oito pilares (Mudanças Climáticas; 
Colaboradores; Meio ambiente; Desempenho do ESG; Financeiro; 
Governança; Direitos Humanos; Stakeholders e Sociedade) e aborda 
problemas-chave expostos durante a pandemia e o movimento Black 
Lives Matter. “Estamos honrados em ser reconhecidos como uma das 
100 Melhores Empresas Cidadãs 2021 pelos marcos que alcançamos 
como equipe e pelo caminho que estabelecemos para ações climáticas 
e sociais ousadas para ajudar a ir além dos limites de forma inovadora 

Nova plataforma busca transformar 
a empregabilidade no setor de TI

A aceleração na digitalização das empresas provocou um grande déficit de profissionais no setor de TI.

A pandemia teve um forte im-
pacto na economia, gerando 
um aumento significativo da 

porcentagem de desemprego em vá-
rias indústrias. No entanto, o setor de 
tecnologia enfrenta uma crise inversa: 
há muito mais vagas disponíveis do que 
profissionais treinados para ocupá-las. 
A disputa pelos únicos profissionais em 
atividade no mercado, provavelmente já 
incorporados à concorrência, encarece 
o processo a ponto de dificultar a gestão.

Neste cenário chega ao Brasil a Mo-
dern Talent Hub - startup formada por 
membros de diferentes nacionalidades 
e continentes especializada no mercado 
de tecnologia que visa reduzir a lacuna 
entre a oferta e a demanda de talentos, 
cobrindo as necessidades de toda a 
cadeia de recrutamento: identificação, 
recrutamento, seleção, treinamento e 
certificação oficial. O projeto é patroci-
nado pela Microsoft e já foi implemen-
tado na Colômbia, Argentina e Brasil 
como países pioneiros e, em seguida, 
continuará a ser escalado em toda a 
América Latina.

O Modern Talent Hub reúne em um 
único portal as vagas disponíveis no ca-
nal de parceiros Microsoft e os talentos 
interessados em preenchê-las. Adrián 
Sánchez, chefe da Modern Talent Hub 
na América Latina garante que “ter 
oferta e demanda em um único portal 
que também garanta a certificação e a 
capacitação necessária para construir 
ou continuar desenvolvendo uma 
carreira profissional significa, para o 
empregador, significativa economia 
de tempo e dinheiro e, para o talento, 
uma solução muito mais próxima e 
conectada com as reais necessidades 
do mercado”.

Até o momento, grandes empresas 
do setor de tecnologia assinaram uma 
aliança de trabalho com a Modern Ta-
lent Hub, que espera se tornar a maior 
parceira de recrutamento de Parceiros 
Microsoft na região. “Essa iniciativa 
surge a partir do feedback que recebe-
mos de nossos parceiros de negócios e 
em resposta às necessidades de nossos 
clientes no mercado latino-americano, 
visando principalmente ampliar a base 
de recursos especializados disponí-
veis”, destaca Amin Chequer Partner 
Enablement and Innovation Director, 
Global Partner Solutions, LATAM.

Ao exposto, o executivo acrescenta 
que a “Modern Talent Hub proporciona 
um mecanismo inovador, incorporando 
no mesmo local tanto a captação de 
procura de cargos especializados, como 
a identificação de talentos potenciais e 
existentes nos mercados-alvo, criando 

mais recentes soluções desenvolvidas 
pela Microsoft.

Metade do tempo, além disso, é 
dedicada ao desenvolvimento das ha-
bilidades sociais que foram definidas 
para cada função, tais como: Reso-
lução Criativa de Problemas (CSP), 
trabalho em equipe, desenvolvimento 
ágil e autogestão, comunicação eficaz 
e assertiva, negociação e resolução 
de conflitos, criatividade e inovação e 
Design Thinking, entre outros.

“A tecnologia evolui tão rapidamente 
e a necessidade de talentos é tal que o 
desenvolvimento de soft skills é cada 
vez mais valorizado como complemento 
da formação e das certificações técni-
cas”, afirma Sánchez.

Os programas de treinamento duram 
entre 4 e 8 semanas e são gratuitos para 
os candidatos selecionados, pois são fi-
nanciados diretamente pelos parceiros 
Microsoft no processo de incorporação 
em suas organizações.

Diversidade e inclusão para uma 
contratação mais ética

Alinhado aos princípios do Pacto Glo-
bal da ONU assumido pela Microsoft, 
o Modern Talent Hub tem desenhado 
mecanismos para abordar realidades 
sociais como a diversidade e a inclusão, 
promovendo a presença feminina nas 
empresas de tecnologia e incorporando 
pessoas com necessidades especiais.

“Está provado que equipes mais 
diversificadas geram soluções mais 
inovadoras e disruptivas”, diz Sánchez, 
“pessoas com autismo, por exemplo, 
tendem a ser grandes desenvolvedores, 
uma das posições mais solicitadas”.

Até o momento, o portal conta com 25% 
de candidatos com perfis muito elevados. 
O objetivo do Modern Talent Hub é tra-
balhar proativamente com comunidades 
de mulheres tecnólogas para continuar 
avançando em direção à paridade.

assim uma sinergia para resolver esse 
problema”.

Juan José Collado, Diretor Partner 
Channel Marketing Microsoft destaca 
que, “nos sentimos honrados de par-
ticipar em iniciativas como esta, que 
ajudam a impulsionar o talento local e, 
em última instância, a recuperação eco-
nômica dos nossos países. O trabalho de 
Modern Talent Hub se alinha com nosso 
objetivo de ajudar a que o aprendizado 
técnico seja acessível para todos os que 
queiram adquirir uma habilidade e bus-
car uma nova carreira profissional para 
ter sucesso na economia digital atual.” 

Digitalização e geração de empre-
gos

Existe uma relação direta entre o 
nível de digitalização das empresas e 
a criação de empregos. Na verdade, 
80% das empresas mais digitalizadas 
são aquelas com maior capacidade de 
preservação e criação de empregos no 
mundo.

“No momento, os grandes parceiros da 
Microsoft têm dezenas e até centenas 
de cargos em aberto que precisam ser 
preenchidos com pessoal treinado”, 
explica Adrián Sánchez. Os cargos mais 
procurados, garante ele, são: engenhei-
ros e analistas de segurança; cientistas, 
engenheiros e analistas de dados; En-
genheiros e desenvolvedores DevOps; 
Consultor Funcional de CRM e ERP.

O gestor espera uma grande recepção 
do mercado brasileiro, pois, sem ter 
lançado o portal, em poucas semanas 
já recebeu mais de 50.000 visitantes e 
tem cerca de 2000 candidatos inscritos.

Tendência: agregar habilidades 
sociais e tecnológicas

Para fazer a combinação perfeita, o 
modelo Modern Talent Hub incorpora 
centros de treinamento parceiros onde 
as pessoas selecionadas podem ser 
treinadas ou atualizadas em habilidades 
técnicas, com certificações oficiais nas 
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Vagas abertas em cursos de 
especialização

O Centro de Ciência e Tec-
nologia (CCT) da Universida-
de Presbiteriana Mackenzie 
(UPM) em Campinas está 
com vagas abertas para cursos 
de especialização. As vagas 
abertas contemplam profis-
sionais nas áreas de Direito, 
Engenharia e Tecnologia, 
Finanças e Controladoria, Ne-
gócios, Estratégias e Gestão 
e Tecnologia da Informação. 

Os interessados podem fazer 
sua inscrição até o dia 23 de 
julho e recebem um desconto 
de 20%.

Por conta da pandemia, as 
aulas serão ministradas no 
modelo online, com aulas ao 
vivo, previstas para começar 
no dia 02 de agosto. Saiba mais 
e faça sua inscrição em https://
www.mackenzie.br/matriculas/
especializacao/campinas/.
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D - Apoio do Público 60+
O Itaú Unibanco está com inscrições abertas para o Edital Idoso 2021. 
Por meio do Fundo do Idoso, o edital apoiará projetos para o fomento 
à geração de renda, educação financeira, tecnologia e inclusão digital, 
e fortalecimento de redes de proteção e de políticas públicas voltadas 
para o público 60+. O objetivo do edital, de viabilizar iniciativas de im-
pacto positivo e duradouro e fomentar a adoção de políticas públicas 
que amparem de fato os idosos, será crucial no médio e longo prazo. Os 
projetos aprovados serão financiados por meio do repasse de recursos 
aos Fundos do Idoso. Serão selecionados projetos sociais já aprovados 
em Fundos Municipais, Estaduais ou Nacional do Idoso. O Itaú buscará 
apoiar cada projeto selecionado com um aporte de até, no máximo, R$ 
200 mil. Saiba mais em: (https://plataforma.longeviver.com/conecta/
edital-itau-2021).

E - Vilas Turísticas
O Ministério do Turismo está recebendo inscrições para um concurso 
global liderado pela Organização Mundial do Turismo (OMT) que vai 
eleger as “Melhores Vilas Turísticas” do mundo em áreas rurais. Cada 
país, por meio de suas autoridades máximas de turismo, poderá indicar 
três destinos. Assim, para definir os representantes brasileiros no con-
curso, o MTur receberá, até o próximo dia 21 propostas de entidades 
públicas ou privadas que desejem participar da seleção. O objetivo é 
identificar aldeias ou vilarejos, ou seja, povoados ou cidades de peque-
no porte que adotem estratégias inovadoras e transformadoras para o 
turismo em áreas rurais. As inscrições devem ser enviadas ao e-mail 
(candidaturas@turismo.gov.br).

F - Pesquisa Clínica 
Em tempos de pandemia, o tema pesquisa clínica vem ganhando os 
holofotes e sendo bastante discutido, demonstrando o quanto essa 
área é fundamental para o desenvolvimento de novos medicamentos 
e de mais opções de tratamento para a população. É neste contexto, 
de grande reconhecimento da pesquisa clínica e necessidade de 
um número maior de pesquisadores clínicos habilitados para atuar 
também na indústria farmacêutica, que a EMS e a PUC-Campinas 
firmam parceria, para oferecer o Curso de Extensão Universitária 
“Pesquisa Clínica: dos conceitos à estratégia dos negócios”. Terá início 
em 6 de agosto e traz como conteúdo temas teóricos e práticos em 
pesquisa clínica na indústria farmacêutica. Inscrições (https://www.
puc-campinas.edu.br/extensao/) 

A - Vagas em Destaque
O Pipefy, plataforma de gerenciamento de processos de negócio, 
está com 50 vagas abertas para as áreas de engenharia, customer 
operations e marketing. A empresa, com sede no Brasil e EUA e 
conhecida por ser uma empresa “People First”, busca criar um 
ambiente diverso, inclusivo e que cause pertencimento, em todas 
as posições, áreas e oportunidades. O Pipefy encoraja diferentes 
perspectivas e na combinação única de cultura, raça, etnia, idade, 
gênero, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero e 
capacidade física ou mental. As vagas têm destaque para o traba-
lho remoto e dentre os benefícios estão plano de saúde, seguro de 
vida, Gympass e licença. Mais informações: (https://www.pipefy.
com/careers/). 

B - Bolsa para Jornalistas
O Carter Center, em Atlanta, e a University of La Sabana, em parceria 
com o Gabo Foundation, anunciaram a abertura da convocação para a 
bolsa de estudos Rosalynn Carter Grant for Journalism in Mental Health 
2021-2022. Todos os jornalistas fluentes em inglês e espanhol, com pelo 
menos três anos de experiência podem concorrer à bolsa. Dois profis-
sionais serão escolhidos, e receberão US$ 5 mil para o desenvolvimento 
dos trabalhos, além da orientação de especialista para investigar tópicos 
sobre saúde mental ou doenças mentais na América Latina. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 10 de julho. Para mais informações, acesse 
o site (https://www.cartercenter.org/health/mental_health/fellowships/
index.html).

C - Museu da Energia
Com uma exposição de fotos de Guilherme Gaensly, o Museu da 
Energia de São Paulo (Alameda Nothmann, 184), reabriu suas 
portas ao público. Gaensly (1843-1928) foi contratado pela Light, 
antiga companhia de energia, para registrar a instalação dos bondes 
elétricos e as transformações da cidade. O museu estava fechado 
para visitas presencias desde março, por causa da pandemia. Seu 
acervo conta com uma linha do tempo que apresenta os marcos do 
setor energético do estado paulista. O acervo guarda também hélices 
produzidas pelo engenheiro Catullo Branco, um dos precursores da 
energia eólica no país. Também, traz uma comparação do passado e 
do presente dentro das residências, por meio de um acervo de eletro-
domésticos - luminárias, ferros de passar roupa, fogões e máquinas 
de lavar (www.museudaenergia.org.br).

G - Capacitação aos Jovens
O Instituto Êxito de Empreendedorismo firmou parceria com a Ultra 
Cursos, uma rede de formação profissional em vários estados. O convênio 
objetiva estimular a educação empreendedora e disponibilizar recursos 
e conhecimento para todos os jovens conquistarem a tão sonha indepen-
dência financeira. A capacitação será através da plataforma de cursos 
online do Instituto, que possui mais de 600 conteúdos. Os materiais 
gratuitos que estão disponíveis são em áreas como empreendedorismo, 
desenvolvimento pessoal, carreira, marketing, negócios, comércio, en-
tre outras. Para acessar os mais de 600 conteúdos, incluindo os cursos 
gratuitos e as palestras da plataforma virtual, basta navegar no site da 
Instituição: (https://exito.app.toolzz.com.br/ultracursos).

H - Jornalismo Empreendedor 
Em sua 8ª edição, o Prêmio Sebrae de Jornalismo vai premiar as melhores 
notícias veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira ou novas 
plataformas digitais sobre empreendedorismo e pequenos negócios. As 
categorias desta edição foram pensadas para contemplar a diversidade de 
linguagem e de formatos dos conteúdos jornalísticos, com temas relacionados 
ao universo dos pequenos negócios e focados no enfrentamento da pandemia 
do Coronavírus, como: empreendedorismo, produtividade e competitividade, 
inovação e startups, inclusão produtiva e sustentabilidade, transformação 
digital, políticas públicas e legislação, acesso a crédito. Mais informações e 
inscrições podem ser feitas pelo site (www.premiosebraejornalismo.com.br).

I - Vendas Rápidas
A You, inc, incorporadora líder em apartamentos compactos, lançou no pri-
meiro semestre três empreendimentos, com VGV total de R$ 340 milhões. O 
Pinheiros HY by you,inc, na Rua Cristiano Viana, alcançou 80% de unidades 
vendidas nas primeiras 48 horas, entre vendas digitais e visitas no stand. O 
primeiro lançamento do ano, um empreendimento localizado na Vila Ma-
riana, com VGV de R$ 105 milhões, alcançou 70% das unidades vendidas 
no período de lançamento (30 dias). Antes da pandemia, 74% das vendas 
realizadas eram offline e 26% das vendas online. Após treinar 100% da força 
de vendas, a companhia reverteu os indicadores do mês de junho para 42% 
de vendas online e 58% de vendas offline  Saiba mais: (www.youinc.com.br).

J - Jovens do Futuro 
Foram reabertas as inscrições para 200 vagas gratuitas do Programa Vi-
raVida: Jovens do Futuro, executado pela Firjan SENAI SESI. Por conta 
da pandemia, as atividades serão desenvolvidas em formato remoto, 
durante quatro meses consecutivos, para adolescentes e jovens de ambos 
os sexos, entre 15 e 22 anos, moradores de comunidades de baixa renda 
e em situação de vulnerabilidade social em todo estado do Rio. Objetiva 
desenvolver um processo psicossocioeducativo voltado a jovens em situa-
ção de vulnerabilidade social. São atividades que contemplam temas como 
habilidades socioemocionais, rede de direitos, saúde mental, projeto de 
vida, educação para o mundo do trabalho, língua portuguesa, matemática 
aplicada ao cotidiano e empregabilidade. Para participar, basta preencher 
o formulário disponível em (https://forms.gle/jh38GU6G33M23jgm9). 

Automação reduz custos 
e promove mudança 

organizacional

Quando se fala em 
redução de custos 
nas empresas, 
alguns gestores 
e até os próprios 
colaboradores 
logo relacionam à 
demissão

No entanto, a rotati-
vidade de funcioná-
rios gera, na maio-

ria das vezes, mais gastos. 
Um estudo do Center for 
American Progress (CAP) 
descobriu que os custos 
médios para substituir um 
profissional varia de 16% 
do salário anual do antigo 
(em casos de baixa remu-
neração) até 213% para 
cargos executivos. 

As tecnologias, por outro 
lado, tiveram, em diversos 
setores, papel fundamen-
tal durante a pandemia 
para manter os negócios 
funcionando e, consequen-
temente, os empregos. No 
RH, soluções automatiza-
das e até a terceirização 
dos serviços trouxeram 
fôlego financeiro e per-
mitiram uma mudança de 
cultura, cujo impacto vai 
além do orçamento. 

A automação no RH pro-
move maior integração e 
produtividade não só nas 
tarefas inerentes ao depar-
tamento, mas nas demais 
áreas, já que esses mesmos 
profissionais, ao serem 
liberados de processos ma-
nuais e repetitivos, podem 
entregar valor estratégico 
na tomada de decisões 
importantes em conjunto 
com outros setores, como 
marketing, TI e comunica-
ção, por exemplo. 

Diante desse cenário, a 
tecnologia não só mantém 
a força de trabalho, como a 
torna mais ágil e produtiva, 
resultando em eficiência 
e uma visão holística dos 
principais gargalos que 
impedem o crescimento. 
Envolver todos os cola-

boradores nas decisões, 
investir em treinamento 
e capacitação e, princi-
palmente, liderar pelo 
exemplo são as mudanças 
de cultura proporcionadas 
pela automação. 

A segurança da infor-
mação também é outro 
ponto de preocupação das 
empresas, principalmente 
com o início das punições 
previstas pela LGPD. O RH 
é um dos departamentos 
que mais lidam com dados 
sensíveis e automatizar 
esse processo já não é mais 
uma questão puramente 
operacional, mas econô-
mica, já que o impacto 
financeiro de uma possível 
violação pode, facilmente, 
fazer com que até a mais 
sólida das empresas preci-
se retroceder. 

Ainda que as empresas 
não possam ou não quei-
ram investir em tecnologia, 
a terceirização vem sendo 
uma alternativa viável e 
igualmente econômica, 
já que permite obter mão 
de obra qualificada sem 
ter que desembolsar altos 
valores. No RH, pode sig-
nificar redução de custos 
trabalhistas e tributários, 
uma vez que obter o au-
xílio de uma consultoria 
especializada dispensa a 
empresa de multas por não 
conformidade. 

Apesar das empresas 
terem à disposição o que 
há de mais moderno em 
tecnologia, o que a trans-
formação digital deve 
representar é uma mu-
dança de consciência, que 
permita levar um olhar 
mais humano à gestão de 
pessoas, não só baseada 
nas competências e ha-
bilidades técnicas, mas 
nos valores passados ao 
cliente, que precisam ser 
compatíveis com aqueles 
praticados pela própria 
organização.

(*) - É gerente de marketing 
da Apdata.

Paulo Oliveira (*)

Segundo o IBGE, o resultado positivo foi disseminado por 15 das 
26 atividades analisadas pela pesquisa.

Nesse período, houve 
perda acumulada de 
4,7%. Com o resul-

tado de maio, a indústria 
atingiu o mesmo patamar 
de fevereiro de 2020, no 
cenário de pré-pandemia da 
Covid-19. Apesar do avanço, 
o setor ainda se encontra 
16,7% abaixo do nível re-
corde registrado em maio 
de 2011. O setor acumulou 
ganho de 13,1% no ano e de 
4,9% nos últimos 12 meses. 

Na comparação com maio 
do ano passado, a produção 
industrial cresceu 24%, a se-
gunda taxa mais elevada des-
de o início da série histórica 
da pesquisa, em janeiro de 
2002. A mais alta foi registra-
da no mês passado (34,7%). 
É o nono mês consecutivo 
de crescimento nesse indi-
cador. Produtos alimentícios 
(2,9%), coque, derivados do 
petróleo e biocombustíveis 
(3%) e indústrias extrativas 
(2%) puxaram a alta no mês. 
Os dados são da pesquisa 
divulgada pelo IBGE.

Os impactos da segunda onda da pandemia sobre a atividade 
produtiva foram menores do que o esperado.

A economia brasileira deve registrar crescimento de 
4,9% neste ano, em comparação com 2020. A previsão 
para a expansão do PIB é da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Em março, a entidade projetava 
uma expansão menor, de 3%. Essa revisão aconteceu 
porque os impactos da segunda onda da pandemia 
sobre a atividade produtiva foram menores do que o 
esperado. 

“O maior otimismo, compartilhado pelos empresários 
industriais, decorre da queda na atividade menor que a 
esperada em resposta às novas medidas de isolamento 
social”, diz a CNI no Informe Conjuntural, ao acrescenatar 
que  além de as medidas de isolamentos sociais terem sido 
menos rigorosas que as adotadas em 2020, as empresas 
estavam “mais preparadas para atuar em um ambiente de 
restrições à aglomeração de pessoas”.

Para o PIB industrial, a confederação projeta cresci-
mento de 6,9%, neste ano. A projeção anterior era 4,3%. 
A estimativa para a inflação, pelo IPCA, é de 5,8%, contra 
a estimativa anterior de 4,7%. Segundo a CNI, a inflação 
deve ultrapassar o teto da meta para 2021 devido a um 
conjunto de fatores: “forte reajuste de preços administra-
dos; repasse de aumentos de custos na fabricação de bens 
industriais; e pressões da alta dos preços internacionais e 
do câmbio sobre os preços de alimentos”. A CNI projeta 
que o déficit primário corresponderá a 2,1% do PIB neste 
ano. A previsão anterior era 3,3%. 
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Após três meses de queda, 
produção industrial cresceu em maio
A produção industrial aumentou 1,4% na passagem de abril para maio, após três meses consecutivos 
de queda

foi disseminado por 15 das 
26 atividades analisadas 
pela pesquisa. “Esse núme-
ro maior de atividades com 
crescimento está relaciona-
do ao fato de termos, nos 
meses anteriores, um perfil 
bastante disseminado de 
atividades em queda. Isso faz 
com que haja uma volta natu-
ral ao campo de crescimento 
em função das quedas mais 
acentuadas nesses meses”, 
afirmou Macedo.

Outros resultados positi-
vos vieram das atividades 
de metalurgia (3,2%), de 
outros produtos químicos 
(2,9%), de produtos farmo-
químicos e farmacêuticos 
(8%), de bebidas (2,9%) 
e de confecção de artigos 
do vestuário e acessórios 
(6,2%). Já as atividades 
que mais impactaram ne-
gativamente o índice foram 
produtos de borracha e de 
material plástico (-3,8%), 
máquinas e equipamentos 
(-1,8%) e produtos têxteis 
(-6,1%) (ABr).

O gerente da pesquisa, 
André Macedo, afirmou que 
o resultado não significa uma 
reversão do saldo negativo 
acumulado nos meses de 
fevereiro, março e abril. “Há 
uma volta ao campo positivo, 
mas está longe de recuperar 
essa perda recente que o 
setor industrial teve. Muito 
desse comportamento de 
predominância negativa 
nos últimos meses tem uma 

relação direta com o recru-
descimento da pandemia, no 
início de 2021, que trouxe 
um desarranjo para as ca-
deias produtivas”.

O pesquisador destacou 
que o desabastecimento 
de matéria-prima e o en-
carecimento dos custos de 
produção estão entre as 
consequências sentidas pelo 
setor industrial. Segundo o 
IBGE, o resultado positivo 

CNI aumenta previsão de crescimento 
da economia para 4,9%

A estimativa para a dívida bruta do setor público, 
indicador utilizado como referência para a capacidade 
de solvência do país, caiu de 90,9% para 82,3% do PIB. 
Quanto menor o endividamento em relação ao PIB, me-
lhor a capacidade de solvência. A expectativa da taxa de 
câmbio na média de dezembro é de R$ 4,15 por dólar. “A 
moeda brasileira vai manter a tendência de valorização 
no decorrer do ano, em razão do aumento da confiança 
na economia brasileira e das exportações, entre outros 
fatores”, diz a CNI (ABr).



Abertura comercial 
e crescimento

A abertura da 
economia, a livre 
concorrência e a 
redução do tamanho 
do Estado são 
ações essenciais 
para o crescimento 
via aumento de 
produtividade

Estes pontos cons-
tituíram a base do 
pensamento eco-

nômico hegemônico des-
de os anos 80 do século 
passado, mas que ao lon-
go das últimas décadas 
foram, crescentemente, 
confrontados por uma 
realidade que teimou em 
não se comportar como 
o desejado. As premissas 
adotadas para construir 
modelos matemáticos de 
projeção de comporta-
mento econômico, tam-
bém provaram ser pouco 
aderentes à realidade, o 
que ficou evidente com a 
ausência de inflação, após 
a forte emissão monetária 
a partir da crise de 2008.

No que diz respeito à 
abertura comercial, en-
tendo que a competição 
é fundamental para a 
produtividade e esta, por 
sua vez, é a chave do 
crescimento econômico. 
Portanto espero que uma 
abertura comercial seja 
implementada ao lado das 
privatizações das estatais, 
da redução do tamanho 
do Estado e das reformas 
amplamente anunciadas. 
Mas, tal como a inflação 
provou não ser simples 
consequência da emissão 
monetária, devemos re-
fletir se os resultados de 
uma abertura comercial 
unilateral será mesmo o 
almejado.

Empresas agrupadas em 
oligopólios tem poder de 
mercado, o que as tornam 
imunes às regras da livre 
concorrência. O tamanho 
lhe garante condições para 
criar barreiras à entrada 
de novos concorrentes. 
A capacidade financeira 
permite o domínio em ra-
zão dos ganhos de escala. 
Fica, portanto, difícil o 
acesso aos mercados nos 
quais elas estão presentes. 
Exemplos de grupos assim 
no Brasil não faltam, do-
minam os bens e serviços 
de primeira necessidade 
como serviços de energia 
elétrica, financeiros, com-
bustíveis e muitos outros.

Por outro lado, ainda 
que a movimentação de 
recursos dos grupos imu-
nes à livre concorrência 
seja gigantesca, o grosso 
das atividades produtivas 
é exercido por inúmeras 
micro, pequena ou médias 
empresas que são penali-
zadas, adicionalmente, por 
atuarem num país como 
o Brasil, que é extrema-
mente ineficiente e que 
repassa essa ineficiência 
à sua produção local. 

Deficiências logísticas, 
ausência de financiamen-
tos de longo prazo a custos 
adequados, insegurança 
jurídica, péssimo ambiente 
de negócios sufocado por 
uma infinidade de regula-
mentos e exigências aces-
sórias, sistema tributário 
complicado, caro e distor-
cido, juros de mercado não 
compatíveis com o retorno 
das empresas, excessiva 
volatilidade da moeda, 
são alguns dos fatores que 
compõem o Custo Brasil 

que penalizam a produção 
nacional desperdiçando 
recursos em quantidade 
equivalente a R$ 1,5 tri-
lhão todo ano, ou 22% do 
PIB nacional, segundo o 
SEPEC do Ministério da 
Economia. 

Esses fatores, me fazem 
pensar se o impacto isola-
do da abertura comercial 
seria realmente o choque 
de concorrência. Consi-
derando o elevado nível 
de assimetrias em relação 
aos países da OCDE - (22% 
do PIB) a proteção alfan-
degária nacional média, 
atualmente em 14%, a 
meu ver não é exatamente 
uma proteção. Mais parece 
compensação insuficiente 
dos encargos que são adi-
cionados pelo custo Brasil 
aos produtos produzidos 
localmente. 

A abertura comercial 
unilateral para empresas 
cuja competitividade foi 
anulada pelas ineficiências 
impostas pelo Custo Brasil, 
em sua quase totalidade 
de micro, pequeno, ou 
médio porte, trará no 
lugar do crescimento es-
perado, o encerramento 
de atividades domésticas, 
aprofundando o atual qua-
dro de desemprego e de 
desequilíbrio fiscal.

Estamos num proces-
so de redução do Custo 
Brasil, mas as ações rea-
lizadas nos últimos dois 
anos pouco se refletiram 
em redução imediata dos 
custos sistêmicos ou em 
ganhos de competitivida-
de ao produtor nacional, 
o que sugere que o país 
ainda não está preparado 
para avançar a abertura. 
Assim a sinalização dada 
aos países do Mercosul, de 
que o Brasil está iniciando 
a abertura pelos setores de 
Bens de Capital e Bens de 
Informática e Telecomu-
nicação, depõem contra 
o pensamento econômico 
liberal pois se traduz como 
eleição de perdedores 
nacionais.

Não há dúvida que as 
alíquotas de importação 
precisam ser revistas, 
décadas de alterações 
pontuais na TEC (Tarifa 
Externa Comum), cria-
ram, ao longo do tempo, 
inúmeras distorções, além 
dos diversos “regimes es-
peciais”. É muito comum, 
encontrar matérias primas 
e insumos básicos mais 
protegidos que os produ-
tos finais que utilizam estas 
mesmas matérias primas e 
insumos em sua produção. 
Distorções essas, impossí-
veis de serem eliminadas 
com redução linear da 
alíquota por ora proposta. 

Somente a revisão da 
estrutura de proteção 
alfandegária, dentro do 
conceito de escalada ta-
rifária, tem o potencial de 
readequar a estrutura e 
influenciar agregação de 
valor no país, que concomi-
tantemente com a redução 
do Custo Brasil garantirá 
ganhos de competitividade 
ao bem final nacional, con-
dições necessárias para 
melhorar a produtividade, 
ampliar a participação 
no mercado nacional e 
internacional, expandir a 
atividade manufatureira, 
ampliar a geração de em-
prego e renda nacional, o 
que todos nós brasileiros 
almejamos.

(*) - É administrador de empresas, 
empresário e presidente do Conselho 

de Administração da ABIMAQ.

João Carlos Marchesan (*)

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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Beneficiada pela alta das com-
modities, a balança comercial re-
gistrou o melhor saldo da história 
para o primeiro semestre, desde o 
início da série histórica, em 1989. 
De janeiro a junho, o país exportou 
US$ 37,496 bilhões a mais do que 
importou. O saldo é 68,2% maior 
que nos seus primeiros meses de 
2020, quando as exportações ti-
nham superado as importações em 
US$ 22,295 bilhões. 

Em junho, as exportações supera-
ram as importações em US$ 10,372 
bilhões, resultado 59,5% maior que 
o do mesmo mês do ano passado 
e montante também recorde para 
o mês. No mês passado, o Brasil 
vendeu para o exterior US$ 28,104 
bilhões, alta de 60,8% sobre junho 
de 2020 e valor recorde para todos 
os meses desde o início da série 
histórica, em 1989. As importações 
totalizaram US$ 17,732 bilhões, alta 

de 61,5% na mesma comparação.
As exportações também subiram 

por causa da base de comparação. 
Em junho de 2020, no início da pan-
demia da Covid-19, as exportações 
tinham caído por causa das medidas 
de restrição social. O volume de 
mercadorias embarcadas, segundo o 
Ministério da Economia, aumentou 
11,4%, enquanto os preços subiram, 
em média, 44% em relação ao mesmo 
mês do ano passado (ABr).

Segundo o estudo, foram 
mais de 7,6 milhões 
de compras online na 

data, 24,7% maior do que o 
registrado na promoção de 
2019. Em ano de pandemia 
(da Covid-19), as compras 
remotas se tornam mais 
cômodas e seguras.

O efeito deve ser repetido 
agora em 2021, mas, para os 
profissionais das áreas de 
tecnologia, o sucesso das 
negociações começa muito 
antes da data, normalmente 
celebrada em novembro. 
Os bastidores do evento 
formaram o tema de mais 
um DevTalk organizado pela 
Assespro-PR). Nele, falaram 
sobre o tema João Braghetto, 
arquiteto de software da Cle-
arSale, e Fabio Hara, gerente 
de marketing de audiência 
para desenvolvedores na 
Microsoft. 

Lucas Ribeiro, diretor-pre-
sidente da Assespro-PR, 
mais uma vez conduziu o an-
damento da pauta. “De novo 
mais um tema importante 
colocamos nesse encontro. 
Muita gente nem imagina a 
estrutura que está nos bas-
tidores de uma Black Friday, 
mas no que diz respeito à 
tecnologia que envolve um 
evento assim, tudo é real-

Black Friday precisa ser 
pensada com antecedência
Em 2020, as vendas da Black Friday passaram dos 5 bilhões, valor 31% maior do que o mesmo período 
do ano passado, conforme levantamento da Neotrust/Compre&Confie

no controle do estoque, da 
venda, da troca de peças e 
na pós-negociação. “E no 
caso da Black Friday, tem 
que se pensar no efeito 
manada também, para ver 
se o sistema dará suporte”, 
ressalta João Braghetto. 

Com cases da ClearSale – 
empresa paulista líder em 
soluções antifraude e em 
mapeamento do comporta-
mento e reputação do consu-
midor digital –, o profissional 
citou, entre outros modelos, 
a arquitetura on premises. 
Apesar da evolução nos 
sistemas de nuvem, muitas 
organizações ainda mantêm 
soluções assim, on premise, 
principalmente pela ideia 
de tornar o ambiente mais 
seguro. 

No desenvolvimento on, 
o custo da infraestrutura é 
realizado de uma única vez 
e quanto maior a necessida-
de da empresa – como é o 
caso da Black Friday – mais 
rápidas tendem a ser as 
interações. Quer testar se 
as empresas fazem a lição 
de casa? Espere a próxima 
Black Friday. Ela acontece 
no dia 26 de novembro, 
praticamente um mês antes 
do Natal (Fonte: AI/Asses-
pro-PR).

A próxima Black Friday acontece no dia 26 de novembro, um 
mês antes do Natal.
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mente pensado para que, 
no dia, não ocorram falhas”, 
destacou Ribeiro.

Fabio Hara lembrou o 
período pré-Black Friday. 
Conforme ele, que trouxe 
a experiência de funcio-
namento da Microsoft 
Azure (serviço de armaze-
namento em nuvem), toda 
a estrutura digital precisa 
ser organizada com pelo 
menos cinco meses de 
antecedência. “Mas vale a 
pena, já que o evento é o 
período mais importante 
para o comércio eletrônico 
brasileiro”, comentou. 

“Tudo precisa ser plane-
jado”. Sem organização, o 
prejuízo é quase uma con-
sequência. Por exemplo, 

algumas empresas, para não 
perder a compra, acabam 
pagando o frete do cliente 
caso o processo de compra 
ou de cálculo (do frete) de-
more mais de cinco minutos. 
Imagine o volume em massa 
de uma Black Friday: e se 
todos os clientes tiverem 
o mesmo problema? “Por 
isso é importante entender 
sobre tudo o que precisa 
funcionar”, alerta o gerente 
de marketing.

Dentro dessa preparação, 
a tecnologia está a favor e 
oferece às empresas ferra-
mentas para melhorar a qua-
lidade das cargas de trabalho 
baseadas especialmente em 
alguns pilares, sobretudo 
nas áreas de segurança, 

Balança comercial tem melhor saldo

Jéssica Carvalho (*)

A área de Tecnologia da Informação (TI) é uma das mais 
importantes para a economia canadense. Desde o início da 
pandemia, a busca por esses profissionais só se intensificou. 
Como a população do país não é suficiente para suprir tanta 
demanda, eles estão em busca de cada vez mais estrangei-
ros. Somente em 2019, a chegada de imigrantes de várias 
nacionalidades representou mais de 80% do crescimento 
da população, segundo dados oficiais do governo local. 

Consequentemente, um terço dos negócios no país são 
comandados por estrangeiros. Se você sonha com uma 
carreira internacional, vale a pena saber quais são as áreas 
mais promissoras por lá, de acordo com a consultoria de 
recursos humanos holandesa, Randstad. Confira:
 1) Desenvolvedor e engenheiro web - suas habilida-

des de codificação e programação são fundamentais 
para garantir o funcionamento de organizações no 
meio digital – especialmente, diante do isolamento 
social. Profissionais com especializações em front e 
back end são ainda mais valorizados, sendo capazes 
de criar interfaces intuitivas que tornam a experiência 
do usuário muito mais agradável.

 2) Gerentes de projetos em TI - esses profissionais 
também são constantemente buscados pelo Canadá. 
Em qualquer tipo de negócio, estes cargos são indis-
pensáveis para equilibrar prazos e orçamentos com 
base em seus conhecimentos técnicos do segmento. 
Aqueles que possuem certificações em PMP, PMI ou 
Scrum Master se destacam ainda mais.

 3) Analista de negócios - embora sejam encontrados 
em diversos setores de uma empresa, os analistas 
especializados em tecnologia e análise de software 
têm uma maior demanda por sua vital responsabi-
lidade na tomada de decisões assertivas com base 
na análise de dados. Essas informações servem para 
moldar e otimizar os sistemas, tornando-os o mais 
eficazes possível.

 4) Analista de banco de dados - não há como co-
mandar uma organização rumo ao sucesso, sem a 
gestão e tratamento de seus dados. Por isso, esses 

TI no Canadá: quais são os profissionais 
mais procurados pelo país

profissionais se tornam indispensáveis para coletar 
informações e armazená-las adequadamente, de 
forma que possam ser estudadas estrategicamente 
em prol do crescimento da empresa.

 5) Analista de garantia de qualidade - um sistema 
mal programado e gerenciado é fadado a bugs, o que 
definitivamente comprometerá o desempenho do site 
da empresa. Os analistas de garantia de qualidade 
conseguem reduzir esses riscos significativamente, 
proporcionando uma interface e navegação amigável, 
rápida e atrativa ao público.

Ser um profissional de TI no Canadá é uma oportunida-
de de crescimento profissional e pessoal. O país está em 
constante busca por trabalhadores da área, com ótimos 
incentivos para a imigração, salários e outros benefícios 
para estrangeiros em diversas províncias regionais. A 
tendência, mesmo em um período pós-pandemia, é que 
a busca e valorização por esses trabalhadores aumente 
ainda mais. Então, analise as vagas disponíveis, as em-
presas que as estão ofertando e parta em busca de seu 
sonho internacional.

(*) - É gerente de Produtos Seda Intercâmbios (www.sedaintercambios.com.br).

Como a população não é suficiente para suprir tanta demanda, 
eles estão em busca de estrangeiros.
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Benefícios 
do alumínio 
impulsionam 
aplicações no 

setor energético

A variedade de 
aplicações do 
alumínio tem 
garantido ao metal 
um amplo espaço nos 
mais diversos setores 
do mercado

Neste cenário, quem 
se destaca é o seg-
mento de energia, 

responsável pela utilização 
de 85% de todo vergalhão 
de alumínio produzido no 
mundo. Este número ele-
vado deve-se às múltiplas 
aplicações do material 
dentro do próprio setor elé-
trico e, principalmente, aos 
benefícios oferecidos pelo 
alumínio para o segmento.

De maneira geral, em 
toda aplicação elétrica em 
que a relação entre a con-
dutividade e a leveza for 
otimizada, e desde que não 
haja limitações de área, o 
alumínio pode ser utilizado, 
mantendo as limitações de 
temperatura de trabalho 
e desde que a resistência 
mecânica exigida esteja 
dentro da capacidade do 
material. 

Entre as possibilidades 
de aplicação do alumínio 
neste setor pode-se desta-
car as linhas de transmissão 
e distribuição de energia 
elétrica, as indústrias de 
transformadores a seco, 
a construção civil, para 
condução de energia em 
galpões e prédios, bem 
como a indústria de moto-
res elétricos. Além disto, o 
alumínio também é utiliza-
do em sistemas de proteção 
contra descargas elétricas 
(sistemas de para-raios), 
inclusive nas próprias li-
nhas de transmissão (OP-
G-W).

A escolha do alumínio 
para essa diversa gama de 
aplicações no setor ener-
gético é explicada pelos 
benefícios apresentados 
por este tipo de metal. 
A principal vantagem do 
alumínio é a relação de 
condutividade elétrica por 
conta de seu peso leve, 
o que o torna particular-
mente interessante para 
tais aplicações. O alumínio 
é aproximadamente 66% 
mais leve e conduz 61% 
da energia elétrica quando 
comparado ao cobre, por 
exemplo. 

Assim, mesmo que seja 
necessário aumentar a 
secção transversal (diâ-
metro), o cabo de alumínio 
resultará em uma condução 
equivalente à do Cobre, de 
maior diâmetro, mas com, 
aproximadamente, 50% do 
peso. Estas características 
ganham importância, prin-

cipalmente, em projetos 
de transmissão, uma vez 
que reduz a necessidade 
de uso de um número 
maior de torres e diminui 
o custo do projeto. Além 
disso, atualmente, o valor 
do Alumínio é de cerca de 
23% menor quando compa-
rado ao cobre, o que garante 
ainda mais economia nas 
aplicações. 

Destaca-se, entretanto, 
que o alumínio pode ser 
utilizado em aplicações es-
pecíficas que não excedam 
uma temperatura de uso 
maior que 200°C, quando, 
a partir de então, deve-se 
considerar o uso de outros 
materiais. Em particular, 
para linhas de distribuição 
e transmissão com cabos 
de alumínio a temperatura 
de trabalho situa-se entre 
75°C e 90°C, o que é bas-
tante favorável ao uso deste 
material.

Outro ponto que evi-
dencia as vantagens do 
alumínio é seu caráter 
sustentável. Em projetos 
de linhas de transmissão, 
por exemplo, este metal 
viabiliza a economia de 
material das torres, exige 
menos dos veículos de 
transporte na medida em 
que é mais leve e, conse-
quentemente, diminui o 
consumo de combustível. 
Além disto, o alumínio é 
infinitamente reciclável e 
assim o produto pode ser 
produzido a partir do uso 
do reciclado, poupando 
o planeta da extração de 
mais minério e de maior 
dispêndio de energia para 
ser produzido. 

O alumínio quando re-
ciclado consome 19 vezes 
menos energia do que 
quando obtido a partir do 
minério e produz apenas 
5% de particulado na at-
mosfera do que dispenderia 
caso produzido a partir da 
bauxita. Diante de todos 
os benefícios e aplicações 
do alumínio, a opção pelo 
uso massivo deste metal 
é uma escolha acertada e 
inevitável. 

Sua utilização, não so-
mente no setor elétrico, 
mas em praticamente todos 
os setores da produção de 
bens duráveis e não durá-
veis, deve ser intensificada, 
inclusive no setor aeroes-
pacial, de alta tecnologia, 
que já não pode prescindir 
desse material. Em compa-
ração com outros metais, a 
metalurgia do alumínio está 
ainda na adolescência, mas 
com grande potencial de 
crescimento e expansão.

(*) - É Superintendente de Vendas 
e Marketing da Termomecanica, 

empresa líder na transformação de 
cobre e suas ligas.

Paulo Cezar Martins Pereira (*)
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BRO 2020 Participações S.A.
CNPJ Nº 36.291.541/0001-63 - NIRE 35.300.549.023 - (“Companhia”)
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/06/2021

1. Data, Hora e Local: no dia 8/06/2021, às 10:00 hs., na sede, em SP/SP, na Avenida Faria Lima 1485, Torre Norte, 1º andar, conjunto 
11, sala 115, Bairro Jardim Paulistano. 2. Mesa: Presidente: Eduardo Rodrigues Rocha. Secretário: Paulo Antunes Veras. 3. Convoca-
ção e Presença: dispensada a convocação prévia, nos termos previstos no § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das S.As.), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social inicial da Companhia, conforme se evidencia 
das assinaturas lançadas no Livro Presença de Acionistas da Companhia. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) O aumento de capital da 
Companhia dos atuais R$ 33.067.219,87 para R$ 33.068.507,87, totalizando um aumento, portanto, de R$ 1.288,00, mediante a emis-
são de 1.288.244.768 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; (ii) Aprovar a alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Com-
panhia caso a deliberação (i) acima seja aprovada; (iii) Aprovar a mudança de sede da Companhia para a Cidade de SP/SP, Rua Eugê-
nio de Medeiros, nº 242 - Loja (Térreo) - sala 2, Pinheiros, CEP 05425-900; (iv) Aprovar a alteração do artigo 2º do Estatuto Social para 
refletir a nova sede da Companhia caso a deliberação (iii) acima seja aprovada, e a consolidação do Estatuto Social; e (v) Eleger para 
os dois cargos vagos do Conselho de Administração da Companhia, para mandato unificado de 2 anos, (a) Anderson Cleyton da Silva, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 59.608.062-1 SSP/SP, CPF/ME nº 028.158.439-78, residente e domiciliado em SP/
SP; e (b) Rafael Bergmann Teles, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 35.718.418-X, CPF/ME nº 344.766.678-13, residente e domici-
liado em SP/SP, ambos com escritório em SP/SP, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 242 - Loja (Térreo) - sala 2, Pinheiros, CEP 05425-900. 
5. Deliberações Tomadas: Os acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram por unanimidade: (i) Aumento 
do Capital Social: A aprovação do aumento do capital social da Companhia, passando o capital dos atuais R$ 33.067.219,87 para R$ 
33.068.507,87, totalizando um aumento, portanto, de R$ 1.288,00, mediante a emissão de 1.288.244.768 ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal. Preço de Emissão: O preço de emissão por ação ordinária será de R$ 0,00000099980999884022, totalizando $ 
1.288,00, que são integralmente destinados ao capital social da Companhia. Os preços foram definidos em consonância com as dispo-
sições do §1°, inciso I, do artigo 170 da Lei das S.As. Subscrição: O presente aumento de capital foi totalmente subscrito pelo acionista 
Eduardo Rodrigues Rocha, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, RG n° 22.429.206-7 
SSP/SP, CPF/ME n° 162.561.008-40, residente e domiciliado em SP/SP, com escritório em SP/SP, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 242 
- Loja (Térreo) - sala 2, Pinheiros, CEP 05425-900, conforme Boletim de Subscrição presente no Anexo I desta Ata (“Boletim de Subs-
crição”). Direito de Preferência: Todos os demais acionistas renunciam ao direito de preferência na subscrição das ações ordinárias e a 
qualquer outro direito previsto no Acordo de Acionistas, arquivado na sede da Companhia, no que diz respeito à emissão e à subscrição de 
tais ações ordinárias. (ii) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social: Considerando a deliberação acima, o artigo 5º do Estatuto Social passa 
a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º. O capital social subscrito e parcialmente integralizado da Companhia é de R$ 33.068.507,87, 
dividido em 16.103.059.583 ações, sendo (i) 8.242.750.795 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) 3.045.493.973 
ações preferenciais Classe A, nominativas e sem valor nominal; e (iii) 4.814.814.815 ações preferenciais Classe B, nominativas e sem 
valor nominal. (iii) Mudança de Sede da Companhia: A mudança da sede da Companhia da Cidade de SP/SP, Avenida Faria Lima 1485, 
Torre Norte, 1º andar, conjunto 11, sala 115, Bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-002, para a Cidade de SP/SP, Rua Eugênio de Medei-
ros, nº 242 - Loja (Térreo) - sala 2, Pinheiros, CEP 05425-900. (iv) Alteração do Artigo 2º e Consolidação do Estatuto Social Considerando 
a deliberação acima, o artigo 2º do Estatuto Social passa a vigorar com a redação abaixo. Os acionistas decidem também consolidar o 
Estatuto Social da Companhia, que, de agora em diante, passará a vigorar com a redação constante do Anexo II. Artigo 2º. A Companhia 
tem sua sede e foro em SP/SP, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 242 - Loja (Térreo) - sala 2, Pinheiros, CEP 05425-900, podendo abrir 
filiais, agências ou representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante resolução da Diretoria. (v) Eleição de Mem-
bros do Conselho de Administração: A eleição de (a) Anderson Cleyton da Silva, qualificado acima; e (b) Rafael Bergmann Teles, qua-
lificado acima, para os 2 cargos de membro do Conselho de Administração deixados vagos na eleição deliberada pela Ata de Assembleia 
Geral da Companhia realizada em 9 de abril de 2021, arquivada na JUCESP em sessão de 12 de maio de 2021, sob o nº 214.594/21-0. 
Dessa forma, o mandato unificado de todos os membros eleitos para o Conselho de Administração se estenderá até a Assembleia Geral 
Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2023. Os conselheiros ora eleitos toma-
ram posse nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de 
Administração da Companhia, na forma dos termos de posse que compõem a presente Ata como Anexo III, e aceitaram os cargos para os 
quais foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administra-
ção de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sis-
tema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 6. 
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, que, 
lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Eduardo Rodrigues Rocha. Secretário: Paulo Antunes 
Veras. Acionistas Presentes: Eduardo Rodrigues Rocha; E.Bricks Ventures III, LP; Parallax Fundo de Investimento em Participações Mul-
tiestratégia; Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações; Cury Construtora e Incorporadora S.A.; Plano & Plano Desen-
volvimento Imobiliário S.A.; Fábio Elias Cury; Elie Horn; Rodrigo Uchoa Luna; Venture Studio Capital, LLC; Antropofagia, LLC; Guilherme 
Pinho Bonifácio; Ariel Lambrecht; e Renato Gonçalves de Freitas. São Paulo, 8 de junho de 2021. Mesa: Eduardo Rodrigues Rocha - 
Presidente; Paulo Antunes Veras - Secretário. Jucesp nº 308.424/21-9 em 29/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BRO 2020 Participações S.A.
CNPJ Nº 36.291.541/0001-63 - NIRE 35.300.549.023

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 11/05/21
1. Data, Hora e Local: Em 11/05/2021, às 10 hs., na sede, em SP/SP, na Avenida Faria Lima 1485, Torre Norte, 1º andar, conjunto 11, 
sala 115, Bairro Jardim Paulistano. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade 
dos membros do Conselho de Administração, nos termos da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.As.”). 3. Mesa: Presi-
dente: Eduardo Rodrigues Rocha; Secretário: Paulo Antunes Veras. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) A ratifi-
cação do reconhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Mateus Paiva Lamas Lambranho ao cargo de Diretor, sem designação espe-
cífica; (ii) A reeleição de Eduardo Rodrigues Rocha e a eleição de Anderson Cleyton da Silva e Rafael Bergmann Teles como membros da 
Diretoria da Companhia e a designação de seus respectivos cargos; (iii) A nomeação de Rafael Bergmann Teles como Diretor da Klubi 
Administradora de Consórcios Ltda., subsidiária da Companhia; e (iv) A ratificação da nomeação de Anderson Cleyton da Silva e Rafael 
Bergmann Teles como Diretores da Klubi Corretora de Seguros Ltda., subsidiária da Companhia. 5. Deliberações: Após discussão das 
matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: (i) 
A ratificação do reconhecimento do pedido de renúncia apresentado em 13/03/2020 pelo Sr. Mateus Paiva Lamas Lambranho, brasileiro, 
solteiro, engenheiro de produção, RG n° 38.590.983-4 (SSP/SP), CPF n° 415.857.888-48, residente e domiciliado em SP/SP, na Rua 
General Fonseca Teles, nº 609, CEP 01433-020, do cargo de Diretor, sem designação específica, da Companhia, para o qual foi eleito na 
Assembleia Geral de Constituição da Companhia realizada em 03/01/2020. Fica reconhecido, ainda, que o Sr. Mateus Paiva Lamas Lam-
branho não integra o quadro de administradores da Companhia desde 13/03/2020, de modo que os efeitos de sua renúncia ora reco-
nhecida retroagirão à referida data. (ii) A reeleição, para mandato de 3 anos, de: (i) Eduardo Rodrigues Rocha, brasileiro, casado em 
regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, RG n° 22.429.206-7 SSP/SP e CPF/ME n° 162.561.008-40, residente 
e domiciliado em SP/SP, atual Diretor Presidente da Companhia, ao cargo de Diretor Presidente; e a eleição, para mandato de 3 anos, de: 
(ii) Anderson Cleyton da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 59.608.062-1 SSP/SP e CPF/ME nº 028.158.439-
78, residente e domiciliado em SP/SP, ao cargo de Diretor, sem designação especifica; e (iii) Rafael Bergmann Teles, brasileiro, casado, 
engenheiro, RG nº 35.718.418-X, CPF/ME nº 344.766.678-13, residente e domiciliado em SP/SP, ao cargo de Diretor, sem designação 
especifica; os três com escritório em SP/SP, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 242 - Loja (Térreo), Pinheiros, CEP 05425-900. Os Diretores 
ora eleitos foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, que seguem como anexos I, II e 
III à presente, tendo declarado, sob as penas da lei, terem conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei das S.As., preencherem os 
requisitos legais para integrar a Diretoria da Companhia e não estarem impedidos de exercer cargos de administração por lei especial; 
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecu-
lato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, a fé pública, ou a propriedade. (iii) A nomeação de Rafael Bergmann Teles, qualificado acima, como Diretor, sem designa-
ção específica, da Klubi Administradora de Consórcios Ltda. (nova razão social da K2 Administradora de Consórcios Ltda., sob aprova-
ção do Banco Central), sociedade empresária limitada, com sede em SP/SP, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 242 - Loja (Térreo), Pinhei-
ros, CEP 05425-900, CNPJ nº 41.629.070/0001-90, registrada perante a JUCESP sob o NIRE 35.237.089.172, autorizando os Diretores 
a tomar as medidas necessárias para proceder com a nomeação deliberada. (iv) A ratificação da nomeação de (i) Anderson Cleyton da 
Silva e (ii) Rafael Bergmann Teles, qualificados acima, como Diretores, sem designação específica, da Klubi Corretora de Seguros Ltda., 
sociedade empresária limitada, com sede em SP/SP, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 242 - Loja (Térreo), Pinheiros, CEP 05425-900, 
CNPJ nº 33.911.704/0001-75, registrada perante a JUCESP sob o NIRE 35.232.367.271, ratificando as deliberações pertinentes à refe-
rida nomeação do instrumento de segunda alteração ao contrato social da Klubi Corretora de Seguros Ltda. firmado em 20/04/2021 e 
registrado perante a JUCESP em 07/05/2021 e todas as demais medidas necessárias adotadas para proceder com a nomeação delibe-
rada. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os tra-
balhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 11 
de maio de 2021. Conselheiros: Eduardo Rodrigues Rocha, Paulo Antunes Veras, Efraim Schmuel Horn e Marcio Tabatchnik Trigueiro, 
representado por seu procurador, Luis Felipe Aleixo Lustosa Clark Magon. Mesa: Sr. Eduardo Rodrigues Rocha - Presidente da Mesa; 
Sr. Paulo Antunes Veras - Secretário da Mesa. Jucesp nº 296.507/21-0 em 22/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Jaufreg Administração e Participações S/A
CNPJ 13.354.577/0001-43

 Demonstrações Financeiras exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (em milhares de reais-R$)

Notas explicativas
1. Contexto operacional - Jaufreg Administração e Participações S.A. é uma S.A. de 
capital fechado, foi constituída em Abril de 2010 e possui sede, foro e administração à 
sede social localizada à Rua Edson, 150 - 13º andar, Apartamento 131 - Campo Belo - SP/
SP. A sociedade tem por objetivo social a administração de bens próprios e a participação 
em outras empresas, bem como aplicações financeiras em todas as suas modalidades. 2. 
Principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis aplicadas na preparação 
destas demonstrações estão definidas a seguir. a) Base na preparação e apresentação 
das demonstrações contábeis: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das 

Balanços Patrimoniais                                                                      2020          2019
Ativo circulante 2.009.026 304.618
Caixas e equivalentes de caixa 1.992.266 303.996
Impostos a recuperar - 621
Clientes 16.759 -
Ativo não circulante 8.497.561 8.772.283
Imobilizado 8.788.828 8.998.126
(-) Depreciações acumuladas (291.266) (225.842)
Total do ativo 10.506.588 9.076.901
Demonstração dos Resultados                                                           2020        2019
Receita líquida 2.000.435 345.740
Lucro bruto 2.000.435 345.740
Custo (404.700) (202.290)
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas (149.940) (55.758)
Despesas tributárias (34.330) (34.838)
Outras receitas 277 9
Resultado operacional antes resultado financeiro 1.411.741 52.863
Receitas financeiras 10.111 9.907
Despesas financeiras (10.955) (6.064)
Resultado antes do IR e da CS 1.410.897 56.706
Imposto de renda e contribuição social (75.574) (30.000)
Lucro líquido do exercício 1.335.322 26.705

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
    Capital Reserva Reserva Lucros 
          Social      legal de Lucros  Acumulados          Total
Saldo em 31/12/18 1.423.524 65.828 1.250.745 - 2.740.097
Lucro Líquido Exercício - - - 26.705 26.705
Reserva Legal - 1.335 - (1.335) -
Reserva Retenção de Lucros - - 25.370 (25.370) -
Saldo em 31/12/19 1.423.524 67.164 1.276.115 - 2.766.803
Ajuste Exercício Anterior - - - 24.666 -
Lucro Líquido Exercício - - - 1.335.322 1.335.322
Reserva Legal - 67.999 - (67.999) -
Reserva Retenção de Lucros - - 1.291.990 (1.291.990) -
Saldo em 31/12/20 1.423.524 135.163 2.568.105 - 4.126.793

Demonstração dos Fluxos de Caixa                               2020      2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais 1.400.746 117.416
Resultado do exercício 1.335.322 26.705
Depreciações 65.424 90.710
Variações nos ativos:
Clientes a receber (16.759) -
Adiantamento a fornecedor 589 (589)
Impostos a recuperar 31 442
Venda 209.297 -
Variações nos passivos:
Impostos e contribuições a recolher 117.752 3.480
Contas a pagar (47.992) (38.113)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 1.663.665 (34.780)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos de terceiros (62) -
Ajuste exercícios anterior 24.666 -
Caixa líquido gerado pelas atividades financiamentos 24.604 -
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa 1.688.269 82.636
Caixa e equivalentes de caixa:
Início do período 303.996 221.360
Fim do período 1.992.266 303.996
Variação das disponibilidades no período 1.688.269 82.636

Balanços Patrimoniais                                 2020         2019
Passivo circulante 133.976 64.216
Impostos e contribuições a recolher 125.119 7.367
Contas a pagar 8.856 56.849
Passivo não circulante 6.245.818 6.245.881
Empréstimos 6.245.818 6.245.881
Patrimônio líquido 4.126.793 2.766.803
Capital social 1.423.524 1.423.524
Reserva legal 135.163 67.164
Reserva de lucros 2.568.105 1.276.115
Total do passivo e patrimônio líquido 10.506.588 9.076.901

empresa é optante pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime 
de competência. f) Impostos a Recolher: O IRPJ. e a CSLL. são calculados, observando os 
critérios estabelecidos pela Legislação fiscal vigente, pelas alíquotas de 15%, acrescidas 
de adicional de 10% sobre o lucro tributável (presumido) excedente a R$ 60.000,00 no 
trimestre civil para o IRPJ., e 9% para a CSLL.. g) Outras obrigações: correspondente por 
obrigações a pagar por serviços tomados em geral adquiridos no decorrer do ano. h) Partes 
relacionadas: O empréstimo classificado no passivo á longo prazo, refere-se a empréstimo 
efetuado pelo acionista, sem incidência de juros. i) Capital Social: o Capital Social subscrito 
e integralizado é de R$ 1.423.524,00 representados por 1.423.524 ações ordinárias nomina-
tivas, com direito a voto, sem valor nominal.

Valter Yukio Kamikoga - TC CRC 1SP 104.418/O-1

S.As. - Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, e nos Pronunciamen-
tos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC), homologados pelos órgãos reguladores. b) Princípios gerais: Ativos, passivos, 
receitas e despesas são apurados de acordo com o regime de competência. c) Caixa e equi-
valentes de caixa: são representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações 
no mercado aberto com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco 
insignificante de mudança de valor e limites. d) Imobilizado: estão demonstrados pelo valor 
de custo de aquisição, deduzidos da depreciação. A depreciação desses ativos iniciar-se-á 
quando os mesmos forem utilizados. Os terrenos não sofrem depreciação. A depreciação é 
reconhecida com base na vida útil estimada pelo método linear. e) Regime Tributário: A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de ABERTURA de Licitação – Tomada de Preços nº. 005/2021; Objeto: 
execução de obras de instalações complementares (ar condicionado, iluminação, 
distribuição de energia e lógica, divisórias em drywall e forro para fechamento 
da cobertura), em imóvel neste município, para implantação do POUPATEMPO, 
Centrais de Atendimento ao Cidadão e outros serviços públicos - Abertura: 
21/07/2021 às 14:00 horas; Local: Departamento de Licitações e Compras, Praça 
Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul – SP. O edital estará 
disponível na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser 
solicitado através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br.
Luana Videira de Freitas – Diretora de Licitações e Compras em substituição

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB 
INDEPENDÊNCIA - SICOOB INDEPENDÊNCIA

CNPJ n° 04.306.351/0001-86 - NIRE nº 35400065656 - REGISTRO NA OCESP nº 2630

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL
O Presidente da SICOOB INDEPENDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, CONVOCA os associados, que nesta data somam 4.856 (Quatro Mil, Oitocentos e 
Cinquenta e Seis), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, 
a ser realizada em ambiente virtual, no dia 16 de julho de 2021 (6ª-feira), em primeira 
convocação, às 13:00 horas, com a presença virtual de 2/3 (dois terços) dos associados; em 
segunda convocação, às 14:00 horas, com a presença virtual da metade dos associados mais 
um e, em terceira e última convocação, às 15:00 horas, com a presença virtual de no mínimo 
10 (dez) associados, para ciência da seguinte Pauta Única:
1. Leitura e registro de ciência dos Associados em Ata, do Termo de Comparecimento  

nº 3/2021-BCB/DESUC de 30/06/2021 (PE nº 193519).
Observações Gerais:
I - Os Cooperados terão o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar o presente edital;
II - Os Cooperados receberão nos seus e-mails as orientações para validação do seu cadastro 
e de participar na Assembleia Geral Digital. O cadastro deverá ser efetuado pelos cooperados 
até 1 (uma) hora antes do início da primeira convocação da assembleia geral indicada no edital 
de convocação.

São Paulo, 03 de julho de 2021
SR. NATANAEL ÁTILAS ALEVA - PRESIDENTE

Conselho de Administração

Agro Química Maringá S.A.
CNPJ/MF. 61.980.181/0001-54 - NIRE 35.300.069.153

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária em 08/06/2021
Data, Hora e Local: 08/06/2021, às 11hs, sede social, à Rua Álvares Cabral n° 1210, Diadema/SP, 
CEP 09980-160. Convocação: Dispensada  Presença: totalidade do Capital Social. Mesa: Presiden-
te: Umberto Silvio Mosseri; Secretário: Edson Cordeiro Neves. Ordem do Dia e Deliberações aprova-
das por unanimidade: A lavratura da presente ata em forma sumária, conforme faculta o artigo 130, 
§1º da Lei 6404/76. A) A distribuição de dividendos por conta da conta Reserva de Lucros a Realizar o 
valor de R$ 6.000.000,00, para serem pagos a partir desta data. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se a ata aprovada. Silamo Participações Ltda., representada por Umberto Silvio Mosseri; 
Jacques Mosseri, pp. Edson Cordeiro Neves, Umberto Silvio Mosseri; Ilana Mosseri Kaufman; Monelle 
Mosseri; Edson Cordeiro  Neves; Adilson Luiz Samaha de Faria; Thiago Jacques Mosseri; Martina Mos-
seri Scatigno pp. Umberto Silvio Mosseri; Yasmin Mosseri pp. Umberto Silvio Mosseri;  Raphael Mos-
seri Kaufman; Steffi Mosseri Kaufman Kaphan pp. Ilana Mosseri Kaufaman e Thali Mosseri Kaufman 
pp. Ilana Mosseri Kaufman; Sophie Carelli Wajngarten,  pp. Monelle Mosseri;  Charis Mosseri  Carelli,  
pp. Monelle Mosseri. Mesa: Presidente: Umberto Silvio Mosseri; Secretario: Edson Cordeiro Neves. 
Diadema, 08/06/2021. JUCESP  n° 298.688/21-9  em  24/06/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

O que faz alguém com-
prar em determinada 
loja virtual e não em 

outra? Uma experiência po-
sitiva de compra nesse canal 
é fundamental. Neste senti-
do, investir na experiência 
do consumidor é o segredo 
do negócio. 

Fatores como menor tem-
po de carregamento da pági-
na e interfaces responsivas 
de navegação para diversos 
tipos de telas, por exemplo, 
podem fazer a diferença. 
	 •	Por	 que	 as	 pessoas	

abandonam	 o	 carri-
nho	antes	da	compra	
e	 quais	 estratégias	
utilizar	quando	isso	
acontecer?	-	Embora 
tenha diminuído na 
pandemia, o número de 
pessoas que desiste de 
comprar um produto e 
abandona o carrinho 
ainda é alto. Segundo 
pesquisa feita pela 
Euromonitor  Inter-
national, o índice de 
desistência alcançou 
66%, entre janeiro e 
abril de 2021, no Brasil. 
Valor do frete, excesso 
de campos de preen-
chimento, falta de se-
gurança nos meios de 
pagamento e prazo de 
entrega destacaram-se 

Um dos benefícios é a comodidade de receber os produtos em 
casa com uma periodicidade certa.

Como melhorar a experiência 
do consumidor no e-commerce?
Passado o boom do e-commerce por conta da pandemia, as empresas devem agora investir em 
diferenciais competitivos para seguir expandindo e inovando nessa frente de negócios

dimplência - quando as 
compras são vinculadas 
a um cartão de crédito. 
Para o consumidor, os 
benefícios também são 
muitos, como a como-
didade de receber os 
produtos em sua casa 
com uma periodicidade 
certa.

	 •	O	 que	 Ambev,	 Bras-
temp,	 Cielo,	 Decat-
lhon,	 Colgate,	 Saint	
Gobain	e	Toyota	têm	
em	 comum?	 -	 Todas 
investiram em proje-
tos customizados para 
e-commerce com fer-
ramentas e softwares 
inovadores para poten-
cializar suas vendas e 
resolver dores tecno-
lógicas. Especialistas 
explicam as principais 
demandas de grandes 
companhias.  

Tendência: indústrias 
farmacêuticas e de pro-
dutos de saúde estão indo 
com mais força para o 
e-commerce. Como essas 
empresas se adequam a 
questões regulatórias e de 
tecnologia? Qual a influên-
cia e o impacto da pandemia 
nesse movimento? - Fonte e 
outras informações: (www.
b8one.com).
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como os motivos prin-
cipais. 

	 •	Garantir	uma	boa	ex-
periência	 de	 compra	
online	 pode	 evitar	 o	
abandono	no	meio	do	
caminho,	 mas	 o	 que	
fazer	 quando	 isso	 já	
aconteceu? Algumas 
estratégias como telefo-
nemas, e-mails persona-
lizados e mensagens de 
texto vêm sendo cada 
vez mais utilizados e tem 
ajudado as empresas a 
reverterem prejuízos. 

	 •	Como	 funciona	 a	
recorrência	 no	 e-
commerce	e	quais	as	
suas	 vantagens	 para	
a	 saúde	 financeira	

dos	 negócios?	 -	 O 
modelo de recorrência 
está ganhando força no 
universo do e-commer-
ce, sobretudo nos seto-
res farmacêutico e de 
cosméticos - produtos 
de consumo altamente 
rotativos no país. 

	 •	Quais	 as	 vantagens	
desse	tipo	de	modelo	
de	negócios?	-	A recor-
rência no comércio ele-
trônico pode alavancar o 
faturamento da empresa, 
garantindo previsibilida-
de de receita, fidelização 
de clientes, controle 
mais efetivo do estoque 
de mercadorias e até 
mesmo redução de ina-

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

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br Es
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 03 a 05 de julho de 20216

Freepik

2Definição de um cronograma unificado, com 
todas as frentes críticas - O Programa Transforma-
cional não se restringe somente à frente de implantação 
do ERP, apesar de ser ela a espinha dorsal. Temas como 
gestão de mudança, impactos organizacionais, processos 
de negócio, sistemas complementares, infraestrutura de TI, 
saneamento e cadastramento de dados, integração entre 
sistemas e segurança da informação e LGPD fazem parte 
do programa transformacional, de forma a suprir tudo o 
que é necessário para que o projeto e o go-live aconteçam 
de acordo com o planejamento.

Um exemplo de fator crítico do insucesso, nesse caso, 
pode estar na falta de atenção apropriada às frentes crí-
ticas relevantes, prejudicando a eficiência do programa. 
Obviamente, as frentes também têm seus custos. Para não 
extrapolar orçamentos idealizados e aprovar projetos, as 
empresas podem falhar ao descartar algumas das frentes 
críticas do programa.

O erro também pode ocorrer quando essas frentes são 
levadas em consideração, porém sem a devida robustez 
na definição, orquestração e gestão unificada. O resultado 
negativo pela desatenção às frentes poderá vir em adição 
de atividades, esforços não previstos, adição de prazos, 
potenciais atrasos, diminuição da eficiência idealizada e 
estouro no orçamento.

3Organização para executar o programa - As 
empresas não necessariamente estão estruturadas para 
projetos complexos que exigem esforços específicos por 
tempo determinado. E não há problema algum nisso. A 
saída pode estar em compor uma equipe específica para 
esse fim, adicionando musculatura e conhecimento externo, 
além de gestão e qualificação agnóstica ao programa, de 
forma a combinar apropriadamente a multidisciplinarie-
dade requerida e atuar como elo entre as expectativas do 
negócio e o programa de trabalho em todas as suas etapas.

Outro risco costuma ser a aposta na realização de um pro-
grama complexo somente através de conhecimentos internos 
da empresa, muitas vezes com experiências insuficientes e 
sem um elemento agnóstico qualificador dos trabalhos reali-
zados pelo fornecedor do ERP e seu implementador. Contar 
com especialistas pode fazer toda a diferença. Eles podem 
agir como interlocutores entre o conselho, a alta direção da 
empresa, os membros do projeto, o fornecedor do ERP, o 
implementador, os colaboradores da TI e outros. 

É verdade que a Justiça pode abrandar as desilusões, 
bem como os prejuízos corporativos, que acontecem em 
consequência da implantação fracassada de um ERP. 
Contudo, o dissabor é um  efeito colateral que certamente 
impacta a todos. 

Ou seja: como na enorme maioria dos casos, remediar 
custa caro (e, em alguns casos, muito caro, tanto financeira, 
quanto motivacionalmente). Por isso, convido à reflexão 
sobre os pontos listados até aqui. É preciso estar atento 
para lidar de forma adequada com os fatores críticos do 
insucesso e, mais do que isso, dedicar-se intensamente à 
orquestração geral, gestão e qualificação sistemática duran-
te a execução da implantação. Isso fará toda a diferença.

(*) - Administrador de Empresas com MBA em Finanças pela USP e Mestrado em 
TI, é sócio-fundador da Lozinsky Consultoria (www.lozinskyconsultoria.com.br).
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1Seleção acertada do ERP,  implementador e 
escopo: Os processos de escolha tanto do ERP quanto 
da consultoria de implantação exigem uma abordagem ex-
periente e agnóstica, essa última de destacada relevância. 
É preciso envolver um grupo de pessoas que represente 
muito bem as áreas operacionais do negócio, para então 
construir uma lista de requisitos funcionais e técnicos a 
ser desafiada junto aos concorrentes durante os trabalhos.  

Se feita com diligência, essa etapa permite chegar a um 
short list mais assertivo de potenciais escolhidos. Mas veja 
bem: a “diligência” citada acima precisa ser levada muito 
a sério, e nem sempre é isso que acontece. Pela minha 
experiência em vários projetos desta natureza, destaco 
um evento que sempre está presente como um dos fatores 
críticos do insucesso: o “sim para tudo”. 

Com a intenção de vencer o processo de seleção, os for-
necedores e implementadores têm uma certa prática de, 
na reta final dos trabalhos, aceitar todos os pedidos que 
são realizados pelo cliente, inclusive aqueles que são con-
siderados tecnicamente inapropriados e financeiramente 
inexequíveis. Além disso, diminuem as entregas por conta 
própria, deteriorando o escopo realmente necessário para 
a organização realizar a sua transformação. Os resultados 
negativos derivados dessa prática podem ser justamente o 
não atingimento de ganhos esperados de eficiência. 

Como se fosse pouco, ainda podem surgir o que chama-
mos de change requests (pedidos de mudança) para temas 
não previstos ou retirados do escopo original – o que, na 
prática, significa pagar mais caro pelo projeto durante sua 
implementação, corroendo o valor do desconto que foi con-
seguido ilusoriamente na fase de seleção. Não raramente, 
isso chega até a comprometer a data de go-live original do 
projeto devido a adição de novas atividades. 

Por ser uma operação complexa, a implantação de soluções de ERP (sistema de gestão empresarial) está sujeita a vários tipos de 
problemas. Não é incomum vermos notícias de insucessos nessa seara no Brasil, que resultam em processos judiciais  

de alto valor contra o fabricante e o implementador da solução. 

Renato Maio (*)

Este ano já trouxe alguns exemplos ruidosos do tipo e esses 
litígios costumam surgir por diversos fatores, alguns deles 
combinados. Por exemplo:

•	o ganho de eficiência pretendido, mas não alcançado 
pelo cliente, trazendo resultados distantes da promessa 
original feita pelo fornecedor e pelo integrador;

• valor de investimento muito acima do estabelecido 
originalmente;

• prazo do projeto muito além da previsão inicial, retar-
dando o início dos ganhos e incrementando o custo 
total final;

• nível de integração dos sistemas aquém do ideal, exi-
gindo manualização excessiva;

• baixo grau de entendimento dos usuários sobre a forma 
de trabalhar com o novo sistema, acarretando conse-
quente uso inapropriado;

• processos de negócio divergentes da dinâmica do novo 
ERP em produção;

• infraestrutura de TI mal planejada, gerando desempenho 
insuficiente na operação diária do sistema, entre outras 
coisas que já vimos acontecer.

Em alguns casos, observamos que mesmo empresas sólidas 
e experientes sofrem com ERPs que são implementados 
em condições muito abaixo das esperadas. Elas selecionam 
fornecedores respeitados e integradores experientes, todos 
com várias certificações, e ainda assim não conseguem os 
resultados que foram buscar. Por que a escolha de uma 
marca de primeira linha de ERP e a contratação de uma 
consultoria de implementação experiente não garantem, 
por si, o sucesso do programa transformacional?

Uma forma de abordar o assunto, da qual gosto, é a ava-
liação do que chamo “Tríade do Sucesso Transformacional”. 
Os três fatores nela envolvidos são:

uma OPORtuniDaDE Só é bOa quanDO 
há qualiDaDE na ExEcuçãO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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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
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Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

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

Banco BMG S.A.

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. 

Nevada Holding S.A.
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O pretendente: MARCELO APARECIDO DA SILVA, nascido nesta Capital, Ibirapuera, 
SP, no dia (28/07/1978), profissão vendedor, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Mariléia Luiza da Silva. A pretendente: ERIKA 
MASCARENHAS SILVA, nascida nesta Capital, Santa Cecília, SP, no dia (23/11/1989), 
profissão secretária executiva, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistri-
to, São Paulo, SP, filha de Valdir de Almeida Silva e de Emidia de Jesus Mascarenhas Silva.

          
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

André Fogaça – Luz da Serra – Ao ler o extenso 
título , o leitor poderá pensar que talvez o autor deseja 
“enricar” com sua edição. Errado: ele ficará muito 

mais rico! O André, ainda bem jovem, amealhou experiência 
financeira e mercadológica suficiente para fundar empresa que 
tem o condão de assessorar pessoas para investir suas economias. 
Hoje, quase meio milhão de pessoas nos quadrantes do universo, 
valem-se de seu método para investir suas economias, de quais-
quer tamanhos, e obter bons lucros com sensível precaução. 
A união entre prazer, lucro e felicidade estampam-se em suas 
páginas. Sem rebusques ou desnecessários tecnicismos, passo 
a passo o leitor, mesmo leigo, sentirá a devida e obrigatória 
segurança. Absolutamente factível!! 

Fique Rico Investindo de Maneira 
Simples: do zero à liberdade 
financeira em tempo recorde de 
forma acessível, segura e lucrativa

Marcos Antônio Lopes – Unesp – O doutor 
em história, autor da obra, embrenhou-se numa 
importante e significativa busca pelo melhor entendi-

mento de exemplares pensamentos, através de idos momentos 
históricos da filosofia e movimentos éticos desde priscas eras 
da humanidade. Tal qual outras obras do autor, seriedade, 
segurança e cabedal exemplar, além de uma bem elaborada 
edição, tornam-na uma leitura obrigatória para estudantes, pro-
fessores e ávidos por históricos episódios. Seu alcance literário 
antropológico é único, bem como sua erudição. Para poucos.

Um Guia Seguro Para a Vida 
Bem-Sucedida: Exemplaridade 
e arte retórica no pensamento 
histórico moderno

Laila dos Santos – Ubaldo – Mestre em comu-
nicação, com passagem em emissoras nacionais e 
internacionais, a afro descendente autora, nesta obra 
relata sua saga – sem mimimi – desde a paupérrima 

infância até os píncaros da glória, numa trajetória prá lá de exi-
tosa. Foram idas e vindas, que para muitos seriam verdadeiro 
desastres, todavia, Laila sempre descobria algo muito positivo 
e aproveitável em qualquer situação aparentemente adversa. 
Numa pena fluida, em rápidas palavras sua vida escancara-se, 
permitindo ao leitor sentir todo ímpeto das emoções contidas 
em suas páginas. Um verdadeiro exemplo de perseverança, 
estoicismo e inteligência que  deverá ser seguido. Merece todo 
sucesso alcançado, e que assim continue. 

O Casulo

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

A pandemia do Co-
ronavírus alterou a 
dinâmica da vida pro-

fissional. De um dia para o 
outro, muita gente foi de-
mitida, postos de trabalho 
se digitalizaram, ou foram 
extintos. Nós também des-
cobrimos que podemos fazer 
mais, fazer diferente, ou não 
fazer mais o que não era tão 
essencial. 

O especialista em Gestão 
de Carreira e professor de 
Gestão de Pessoas da Fun-
dação Escola de Comércio 
Álvares Penteado (FECAP), 
Marcelo Treff, comenta que 
processos de reestrutura-
ção numa empresa sempre 
provocam um certo temor. 
Mas é possível tirar proveito 
desse momento de indefini-
ção para observar e planejar 
melhor a própria carreira. 

“As pessoas devem estar 
conscientes de que questões 
relacionadas ao percurso 
profissional, em situações 
adversas e incertas, como 
as que vivemos atualmen-
te, exigem flexibilidade, 
adaptabilidade e, sobretudo 

Os momentos de incerteza podem ser positivos, 
se as pessoas assim o enxergarem.

A Fujitsu, líder em tecnologia da 
informação e comunicação que ajuda 
as empresas a acelerar a inovação 
em ambientes híbridos de TI e multi-
cloud, revela em pesquisa realizada no 
final de 2020 que muitas organizações 
podem ter criado acidentalmente 
uma cultura onde os funcionários 
estão mais relutantes do que nunca 
em relatar possíveis problemas de 
segurança.

Novos dados de um relatório patro-
cinado pela Fujitsu sugerem que as 
organizações estão em risco de uma 
combinação tóxica de superfícies 
de ataque aumentadas e relutância 
generalizada dos funcionários em 
comunicar possíveis incidentes de 
segurança. Cerca de 48% dos fun-
cionários “leigos” relutam em falar 
sobre quaisquer ameaças potenciais 
por medo de possíveis recriminações. 
Ou seja, isso significa que as empresas 
estão massivamente expostas.

A pandemia intensificou os desafios 
de segurança cibernética neste último 
ano marcado pelo trabalho remoto. O 
estudo realizado pela Fujitsu sugere 
que muitos colaboradores estão se 
sentindo mais isolados do que nunca 
e menos capazes de pedir conselhos 
casuais a um colega de trabalho sobre 
questões simples de segurança, tais 
como e-mails suspeitos, senhas etc.

A Fujitsu entrevistou 331 execu-
tivos seniores em organizações de 

Muitas organizações estão expondo-se a 
ataques cibernéticos.

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

Especialista dá três dicas de ouro 
para ajustar sua rota profissional

O mercado de trabalho não é mais o mesmo. E talvez nunca mais “volte ao normal”

fr
ee

pi
k finidos, independentemente 

do cenário externo, tendem 
a permanecer em busca de 
atividades que façam sen-
tido, sentindo-se também 
mais realizadas. Ele finaliza 
indicando as três dicas a se-
guir para quem quer manter 
a carreira profissional nos 
trilhos, independentemente 
do cenário do mercado: 
 1) Definir metas de curto, 

médio e longo pra-
zo e trabalhar inces-
santemente para al-
cançá-las, revisando, 
periodicamente, os 
objetivos e metas, cor-
rigindo, se necessário, 
alguns rumos; 

 2) Aprender com os pró-
prios erros e não de-
sistir facilmente dos 
objetivos definidos; 

 3) Criar uma rede de 
contatos e manter 
relacionamentos que 
contribuam significa-
tivamente para a troca 
de conhecimentos, ex-
periências e vivências. 

Fonte: (www.fecap.br).

orientação para o desenvol-
vimento. Portanto, é muito 
importante que as pessoas 
exercitem o autoconheci-
mento, como forma de iden-
tificar seus talentos, assim 
como suas principais difi-
culdades diante dos novos 
desafios que se apresentam”, 
diz Treff. 

Os momentos de incerteza 
podem ser positivos, se as 
pessoas assim o enxergarem. 
“As pessoas com mindset 
fixo tendem a se entrinchei-

rar, ou seja, esconder-se dos 
desafios e das dificuldades; 
já as pessoas com mindset 
de crescimento tendem a 
enxergar situações adver-
sas como oportunidades 
de desenvolvimento e de 
aprendizagem de novos co-
nhecimentos. Essa é a fase 
de experimentar, acertar, 
errar”, opina. 

Por fim, o especialista diz 
que pessoas com propósito 
profissional claro e com ob-
jetivos de carreira bem de-

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Nos últimos dia, havia muita expectativa entre aqueles que 

se interessam por Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs), 
popularmente conhecidos como discos voadores. O governo ame-
ricano estava prestes a divulgar um relatório acerca do assunto, 
procurando explicar possíveis aparições de OVNIs registradas 
nas duas últimas décadas. 

Para decepção de quase todos, o relatório deixa mais questões 
em aberto do que traz respostas. Foram apresentados estudos 
acerca de 144 casos classificados como Unidentified Aerial Phe-
nomenons, ou Fenômenos Aéreos Não Identificados, que foram 
observados desde 2004 (o governo americano não usa a expressão 
OVNI). De acordo com o relatório, 18 casos podem ter envolvido 
tecnologia avançada que os americanos não conseguem explicar. 

Sempre segundo o relatório, alguns fenômenos pareciam 
permanecer estacionários, mesmo quando havia ventos fortes, 
mover-se contra o vento, manobrar abruptamente ou mover-se a 
uma velocidade considerável, sem que fosse possível identificar 
seus meios de propulsão. Os casos estudados foram divididos em 
categorias como “fenômenos naturais”, “tecnologias secretas”, 
americanas ou estrangeiras; uma delas, de especial interesse 
daqueles que pesquisam OVNIs, foi chamada de “outros” - é onde 
se classificariam aparições de extraterrestres. 

Não foram encontradas evidências de que qualquer um desses 
casos envolva tecnologias secretas ou entidades extraterrestres; 
no entanto, o relatório não descarta essas explicações, mas afirma 
que os estudos a respeito continuarão, desta vez com o uso de 
algoritmos de aprendizado de máquina para analisar o material dis-
ponível e que seus resultados serão comunicados periodicamente. 

Realmente, um anticlímax para aqueles que esperavam a con-
firmação de que extraterrestres estiveram por aqui. 

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

Relatório frustrou estudiosos de ovnis

A segurança cibernética 
está falhando neste “novo normal”

	 •	Cerca	de	48%	dos	funcionários	
não técnicos estão relutantes 
em relatar qualquer ameaça à 
segurança que encontrarem. 
Esse número cai para 37% entre 
os funcionários técnicos – mas 
ainda destaca uma relutância 
generalizada em tomar as medi-
das adequadas – sugerindo que 
a implementação de mudanças 
culturais deve ser uma priorida-
de para os negócios no próximo 
ano.

“Para muitas organizações a se-
gurança cibernética foi forçada a 
entrar no banco de trás na corrida 
para permitir o trabalho remoto no 
início da pandemia da COVID-19 – e, 
em muitos casos, estes arranjos im-
provisados e temporários ainda estão 
em vigor um ano depois. Portanto, 
muitas organizações estão expondo-
se a ataques cibernéticos. 

A superfície de ataque aumentou 
e os funcionários estão relutantes 
em relatar possíveis incidentes. 
Precisamos de uma abordagem 
integrada para implementar a 
mudança no local de trabalho – 
abrangendo ferramentas de pro-
dutividade bem como de segurança 
aderentes às mudanças culturais”, 
avalia Nilton Hayashi da Cruz, dire-
tor de Serviços Digitais da Fujitsu 
do Brasil.

14 países. Os participantes traba-
lham em cinco grandes grupos dos 
setores de serviços financeiros, 
varejo, manufatura e automotivo, 
energia e utilidades, e governo 
central/federal. Entre os destaques 
estão:
	 •	54%	não	conseguem	garantir	que	

as políticas de segurança geraram 
mudanças significativas.  Isso suge-
re que as empresas estão deixando-
se desnecessariamente expostas a 
crimes cibernéticos – fato apoiado 
pelo aumento de incidentes re-
latados por organizações como 
o Centro Nacional de Segurança 
Cibernética do Reino Unido2.
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