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Os últimos 15 meses inauguraram um período de revolução permanente 
para o varejo brasileiro. Pesquisa da Ebit/Nielsen e do Bexs Banco mostra 
que o faturamento do comércio eletrônico cresceu 41% em 2020 em re-
lação a 2019.  Entre 2018 e 2019, a taxa de crescimento foi de 16%. Em 
abril de 2021, esse quadro se alterou mais uma vez. Segundo estudo da 
empresa de inteligência digital Similarweb a partir de dados de vendas de 
gigantes de varejo como Mercado Livre, Americanas, Amazon, Magazine 
Luiza, Casas Bahia, Submarino e Shoptime, em abril houve uma queda 
de 15% no número de visitas feitas por internautas a lojas online.  

Feedback do cliente define quem ganha e quem 
perde no varejo

Há pouco mais de um ano, nossas vidas mudaram completamente. 
Nosso modus operandi foi abruptamente abalado pela pandemia, im-
pondo novos comportamentos, formas de se comunicar e até de vestir: 
nossa forma de ver a vida simplesmente não voltou a ser a mesma. Essa 
experiência de estar confinado, que para muitos foi extremamente difícil, 
também tem sido benéfica de certa forma, como revela uma pesquisa do 
Tiendeo, empresa especializada em hábitos de consumo, realizada com o 
objetivo de identificar os sentimentos da sociedade brasileira com relação 
às mudanças causadas pela pandemia.  

quais foram os hábitos que adquirimos durante o 
confinamento?

Se por um lado os casais que já viviam juntos passaram a conviver 
em tempo integral, por outro aqueles que não moram na mesma casa 
precisaram se readequar à distância. Em ambos os casos, as medidas 
de isolamento social, impostas pela pandemia da Covid-19, impactaram 
a qualidade das relações amorosas. De acordo com a psicóloga Camila 
de Cássia Ribeiro, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, a 
mudança forçada pela situação atual trouxe consigo diversos fatores 
que podem prejudicar um relacionamento.  

o que o isolamento social nos ensina sobre 
relacionamentos?
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carro elétrico da Tesla
Entre os dias 23 e 25 de setembro, na Praça Charles Miller, em frente 

ao Estádio do Pacaembu, acontece a 16ª edição do “Veículo Elétrico 
Latino-Americano", com uma programação diária e intensa voltada para 
a mobilidade elétrica. Uma das atrações será o carro elétrico da marca 
Tesla, pela primeira vez exposto num evento realizado no país. A Tesla 
começou a ser vendida no Brasil em março, por meio da Osten Group. 
Criada em 2003, em São Francisco, a Tesla é uma das montadoras 
mais valorizadas do mundo. A Osten planeja expor uma das versões 
que compõe o modelo Y da Tesla, cujos preços oscilam entre R$ 525 
mil e R$ 780 mil no mercado brasileiro. Equipado com tração integral 
e motor de 480 cv, a versão Performance, acelera de 0 a 100 km/h em 
3,5 segundos, atingindo velocidade máxima de 250 km/h. A autonomia 
é de 487 quilômetros. Inscrições ao evento e outras informações no 
site: (www.velatinoamericano.com.br).   Leia a coluna completa 
na página 3
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Webinars sobre soluções inteligentes  
para o setor de mineração

@Empresa focada em tecnologia, a Siemens realiza a partir 
do próximo dia 13 de julho uma série de webinars que vão 

abordar as novas tecnologias e soluções inteligentes voltadas 
para o setor de Mineração. Denominados “Mineração em Foco”, 
os eventos serão online e gratuitos, e contarão com apresen-
tações de especialistas da Siemens no Brasil e também da 
Alemanha. Até o dia 03 de agosto, serão realizados um total de 
sete webinars - sendo dois por semana - para mostrar como os 
produtos e soluções da companhia podem beneficiar a atuação 
no setor gerando mais eficiência para a indústria de mineração. 
Entre os temas abordados nos webinars, estão: eletrificação de 
minas, acionamentos elétricos, benefícios da digitalização no 
setor, tendências e soluções para automação de processo, e 
sistemas autônomos voltados para pátios de estocagem..    Leia a coluna completa na página 2
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em junho, o copom anunciou nova 
elevação na taxa básica de juros, a 
selic, que passou a 4,25% ao ano. 

a nova elevação foi necessária para tentar 
conter a aceleração da inflação, que, no 

acumulado dos últimos 12 meses (junho de 2020 
a maio de 2021), ultrapassa 8%. Para quem irá 
contratar alguma modalidade de empréstimo, é 
bom ficar atento. A elevação da Selic traz como 
consequência o aumento das taxas de juros da 
maior parte dos empréstimos e financiamentos. 

“Como o mercado estima que os juros vão con-
tinuar subindo até que a inflação seja controlada, 
é necessário prestar atenção às modalidades de 
empréstimo e financiamento que ofereçam taxas 
mais em conta”, explica Evaldo Perussolo, CFO 
do Banco Bari. Veja seis dicas de Evaldo que vão 
te ajudar a deixar empréstimos e financiamentos 
sob controle:

1. É verdade que existe dívida ruim e 
dívida boa. A primeira coisa que você deve 
analisar ao pegar um empréstimo bancário é a 
finalidade. Se o empréstimo for contraído para 
abrir ou ampliar um negócio, comprar um bem 
que realmente constituirá patrimônio, como um 
imóvel, ou ainda trocar uma dívida mais cara 
por outra mais barata, é uma dívida boa. 

Outro exemplo é pegar um empréstimo para 
reformar a casa e oferecer mais conforto para a 
família. Mas o empréstimo que for contraído para 
adquirir itens e/ou realizar gastos supérfluos ou 
que se deterioram com o tempo, sem agregar 
nenhum valor ao patrimônio, é uma dívida pouco 
saudável, que poderá não trazer nenhum benefício 
real a sua vida, e gerar dor de cabeça no futuro;

2. O segundo ponto é ficar de olho na taxa 
de juros paga ao banco. A pior delas é a do 
cheque especial, uma linha de crédito automática 
que muita gente nem percebe que está pagando. 
Desde 2019, o Banco Central estabeleceu que o 
juro máximo cobrado no cheque especial é de 8% 
ao mês. Achou pouco? Com os juros compostos 
(juros sobre juros), o resultado é 151,82% ao 
ano. Uma dívida de R$ 10 mil se transformará 
em R$ 25,5 mil em apenas 12 meses;

3. Outro ponto de atenção são as dívidas do 
rotativo do cartão de crédito, uma linha de crédito 

com juros subindo,  
é possível baratear dívidas? sim!
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automática oferecida para quem não consegue 
pagar a fatura ou paga apenas parte dela. Desde 
2017, quem tem cartão de crédito pode pegar 
este tipo de empréstimo apenas uma vez por mês. 

A partir daí, o banco é obrigado a oferecer o 
parcelamento da dívida, com juros menores. Mas 
a conta pode ficar salgada do mesmo jeito. Em 
estatística divulgada pelo Banco Central (período 
de 28 de maio a 4 de junho), a taxa de juros por 
esta modalidade pode chegar a 850% ao ano;

4. E por que as taxas de juros variam 
tanto de banco para banco e, muitas vezes, 
conforme o histórico do tomador? Além da 
evolução da taxa básica de juros e dos juros 
de mercado negociados entre os bancos, um 
fator tem grande peso na definição dessa taxa: 
o risco de inadimplência, ou seja, de o tomador 
do empréstimo não pagá-lo. Por isso, pessoas 
com pontuação alta em sistemas de avaliação de 
risco (credit scoring), via de regra, conseguem 
empréstimos com taxas menores do que os que 
têm pontuação baixa;

5. Mas há como reduzir essa taxa? 
Sim, há. Algumas modalidades de crédito 
permitem que o tomador deixe um bem em 
garantia do pagamento do empréstimo. Um 
exemplo é o tradicional penhor de joias da 
Caixa Econômica Federal, modalidade na qual 
uma joia fica como garantia e só é restituída 
se o empréstimo for pago. 

Outro exemplo é o crédito consignado, ofe-
recido a servidores públicos, aposentados e 
trabalhadores com carteira assinada. Como 
o desconto é feito diretamente na folha de 
pagamento, o risco de inadimplência é baixo e 
o banco oferece juros menores. Nos exemplos 
citados, no entanto, os valores de empréstimo 
são bastante limitados;

6. Há outras opções? Sim. Uma delas é uma 
modalidade nova de financiamento, conhecida 
como Crédito com Garantia de Imóvel (CGI). Nesta 
modalidade, também conhecida como home equity, 
o banco oferece o empréstimo e utiliza um imóvel 
do tomador como garantia. O benefício é que os 
valores do crédito são elevados, conforme o valor 
do imóvel, e as taxas de juros são bem menores. 

Ou seja, via de regra, são empréstimos com 
taxa de juros mais baixas quando comparadas 
a outras modalidades de crédito (cheque espe-
cial, cartão de crédito, etc), e ainda contam com 
prazo maior para pagamento do empréstimo. 
Esses dois fatores possibilitam que a parcela 
mensal seja menor e se enquadrem mais facil-
mente na renda mensal do cliente. 

Em alguns bancos, como o Bari, as taxas 
podem partir de 0,70% a.m. Em alguns bancos, 
há outras vantagens nesse tipo de empréstimo, 
como a flexibilidade de tomar novos empréstimos 
dentro de um limite previamente fixado. - Fonte 
e mais nformações: (www.bancobari.com.br). 

olimpíadas não terão 
público

Os organizadores dos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio concordaram em realizar 
o evento sem a presença de especta-
dores em função do agravamento da 
pandemia  no país. "Chegamos a um 
acordo sobre a proibição de especta-
dores em Tóquio", confirmou a ministra 
das Olimpíadas, Tamayo Marukawa A 
medida tem como objetivo frear o avan-
ço da doença no país, principalmente 
na capital japonêsa (ANSA).
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Coluna do Heródoto

O correio dá lucro. 
Este é o principal 
argumento para 
que não se privatize 
uma empresa que é 
dirigida pelo Estado. 

É verdade que o país 
tem preferência pe-
las empresas priva-

das, mesmo aquelas que 
fazem serviços de interesse 
público como a entrega de 
correspondência. Afinal o 
correio é tão antigo como a 
independência do país. 

Os críticos dizem que os 
Correios são um imenso 
cabide de empregos que se 
espalha pelo país e acolhe 
496 mil funcionários. Ima-
gine quanto isso custa para 
o bolso do contribuinte, 
argumentam os privatistas. 
O debate é explorado pela 
mídia e divide as opiniões 
entre os estatistas e liberais 
radicais.

A pergunta que não quer 
calar: quem ainda envia uma 
carta pelo correio com tan-
tas oportunidades nas redes 
sociais? O número de cartas 
despenca de 59 bilhões em 
1996 para 15 bilhões e 200 
milhões em 2020. 

Uma coisa é o velho cor-
reio quando as cartas eram 

ainda carregadas no lombo 
de cavalos, estradas enla-
meadas, postos de troca de 
animais  e o missivista não 
tinha pressa para a entrega 
da mensagem Naqueles 
tempos não se sabia nem 
quando ela sairia da agên-
cia do correio nem quando 
chegaria até o destinatário. 
Quando chegava. 

Hoje,  apesar do empenho 
dos funcionários, a empresa 
abriga 34 mil agências e 231 
mil veículos. Tem agências 
espalhadas pelas cidades 
mais longínquas do país.

Teoricamente os correios 
não são uma estatal, e por 
isso não depende de sugar 
o imposto pago pelos con-
tribuintes. 

Ela procura ter lucro 
como qualquer outra em-
presa para bancar as suas 
despesas entregando cartas 
e pacotes em todo o país. 
No setor de encomendas 
concorre com gigantes-
cas empresas nacionais e 
mundiais. O United States 
Postal Service está na corda 
bamba. Nem Trump nem 
Biden até agora encaram a 
privatização do USPS. 

(*) - É comentarista do Jornal da 
Record News, do Portal R7 e da Nova 

Brasil fm. Professor e Jornalista; 
Palestras e Midia Training  

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)
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nuvem e com aderência ao conceito SASE (Secure Access Service 
Edge). Essa estrutura permite que a plataforma da Netskope entre-
gue seus recursos de segurança em nuvem em tempo real (www.
logicalis.com). 

Soluções de segurança unificadas para o 
setor portuário

@Um dos mais importantes modais de transporte logístico é o 
marítimo, pois nele trafegam 90% do volume do comércio global. 

No mundo a expectativa é de que este setor cresça, mesmo com a 
pandemia, uma média de 4,5% ao ano de 2020 a 2025. No Brasil, 
existem 36 portos marítimos, sendo 17 deles administrados pelas 
Companhias Docas e 19 concedidos para a iniciativa privada. De acordo 
com a Associação Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), 
só no segundo trimestre de 2021, os portos públicos movimentaram 
101 milhões de toneladas de produtos, enquanto os privados foram 
responsáveis por 185 milhões de toneladas, o que representa um 
aumento de cerca de 8% no volume movimentado se comparado ao 
mesmo período de 2019.

Solução que identifica 50% mais  
transações fraudulentas

@A FICO anunciou o lançamento da nova versão do FICO® Falcon® 
Fraud Manager para bancos de varejo, que identifica 50% mais 

transações fraudulentas. A solução utiliza a tecnologia de machine 
learning para identificar golpes, ao adicionar um score de detecção de 
fraude ao sistema de segurança de transferências bancárias já existente. 
Ela fortalece a detecção e prevenção de crimes financeiros em bancos 
de varejo, contribuindo com sua eficiência operacional.

Logicalis anuncia parceria com a Netskope 
para reforçar segurança na nuvem

@A Logicalis, empresa global de serviços e soluções de tecnologia 
da informação e comunicação, acaba de anunciar uma parceria 

com a Netskope, fornecedora de soluções de segurança na nuvem. 
O objetivo é ampliar o portfólio por meio de uma solução capaz de 
proteger os dados e a navegação dos usuários corporativos com a 
NewEdge, rede global de proteção de dados e de tráfego, nativa da 

Você realmente está preparado 
para o trabalho híbrido?  

O que os RHs precisam saber.
Ainda que seja cedo para apontar como será o ambiente de trabalho pós-pandemia, a única certeza que temos, no 
momento, é que o ambiente 100% em escritório, não é mais essencial. 

Sarah Hirota (*)

O que vem sendo discutido entre a 
maior parte das empresas é qual 
formato será adotado agora. Muitos 

profissionais ao redor do mundo estão pe-
dindo demissão pela iminente ameaça de 
terem que trabalhar de forma presencial, 
o que vem deixando muitas empresas 
preocupadas e desnorteadas.

Uma pesquisa com 1.000 americanos 
mostrou que 39% estavam dispostos a 
deixar seus cargos caso seus empregadores 
não fossem flexíveis quanto a trabalhar 
remotamente. Apenas cerca de 28% dos 
trabalhadores nos EUA retornaram aos 
escritórios. Sem dúvidas, o modelo mais 
desafiador é o híbrido, pois coloca os 
colaboradores em condições distintas (há 
um misto de pessoas dentro e fora dos es-
critórios e não 100% das pessoas em uma 
mesma condição) precisando tornar igual 
a experiência tanto para quem está no es-
critório da empresa, quanto para quem está 
fora dela, seja em casa ou em outro local.

O último relatório da Accenture mostrou 
que 83% das pessoas dizem que o modelo 
de trabalho híbrido (alternando entre home 
e escritório) seria o ideal, mostrando que 
indivíduos têm a capacidade de trabalhar 
remotamente entre 25% e 75% do tem-
po. Mesmo enxergando os benefícios do 
modelo remoto, ainda existe a ideia de 
que fora do ambiente de trabalho comum 
a pessoa esteja perdendo oportunidades 
por não participar daqueles encontros e 
discussões informais; os "cafezinhos", que 
podem contribuir nas decisões do dia a 
dia que afetam o desenvolvimento ou sua 
performance. 

O conceito para obter bons resultados 
no formato híbrido é o remote first, ou um 
modelo em que o trabalho remoto é priori-
zado, mesmo quando as pessoas estão no 
escritório. Parece simples, mas, na prática, 
traz muitos desafios culturais nos quais o 
papel da liderança torna-se mais uma vez 
extremamente importante. Estávamos 
acostumados a trabalhar em sincronia, ou 
seja, com colaboração, interações e acom-
panhamento simultâneo.  

No remote first os líderes passam a ter que 
considerar muito mais o modelo assíncrono, 
aquele que acontece sem a necessidade de 
uma interação em tempo real. Para isso, 
torna-se essencial o olhar para o indivíduo, 
os pequenos grupos de perfis e a missão do 
time (atividades e entregas) ao definir as 
regras de convivência da equipe. A seguir, 
apresento alguns pontos que precisam ser 
avaliados e bem definidos junto às equipes 
para que cada um sinta-se mais seguro de 
seus papéis e responsabilidades, tornando 
mais fluido o trabalho.

Flexibilidade geográfica: quais ativida-
des são melhor desempenhadas de forma 
conjunta e presencial e quais têm seu 
melhor resultado obtido com as pessoas 
mais focadas? Em processos de inovação 
e co-criação é importante o contato pes-
soal, enquanto atividades mais analíticas 
requerem foco e atenção.

Quais as preferências de cada indivíduo? 
Quais as restrições que cada indivíduo 
possui em cada localidade? Por exemplo, 
alguns moram longe do escritório e por isso 

ões que podem ser substituídas por troca 
de mensagens e colaboração assíncrona? 
Qual a ferramenta e forma de comunicação 
assíncrona? Algumas apresentações ou 
assinatura de documentos, antes presen-
ciais, podem ser substituídas por outras 
ferramentas digitais? Neste quesito, a digi-
talização é muito bem vinda, observando-se 
atentamente as boas práticas em cada tipo 
de processo.

Senso de inclusão: estou propiciando 
um ambiente em que realmente o tra-
balho remoto é incentivado e tratado de 
forma igual entre pessoas no escritório e 
fora dele? Torna-se importante o papel 
do líder. A adoção do formato híbrido 
não deve ser distinta entre os diferentes 
cargos da empresa. Os gestores devem 
ser incentivados a ficar mais remotos, de 
forma a dar exemplo prático da eficácia 
do formato, bem como não incentivar uma 
ideia de que deve estar vendo seus lide-
rados para melhor avaliá-los. As reuniões 
são pensadas respeitando restrições de 
horário ou agenda de cada colaborador? 
As principais decisões são tomadas em 
fóruns onde todos os colaboradores po-
dem participar? O líder está disponível e 
acessível de forma igualitária entre seus 
liderados? As pessoas de forma geral es-
tão acessíveis?  A avaliação das pessoas é 
baseada em entregas e resultados?

Outras políticas também devem ser 
avaliadas: quais benefícios são concedidos 
para incentivar o trabalho remoto? Há 
flexibilidade nos benefícios?

Como toda mudança cultural, a adoção 
de um modelo de trabalho híbrido requer 
muito estudo, trabalho árduo e um olhar 
sobre o indivíduo. É uma mudança que 
deve estar focada nas pessoas. A par-
ticipação de todos, principalmente das 
lideranças é de extrema importância para 
o sucesso deste processo. As mudanças 
propostas realmente reforçam os valores 
e cultura da empresa? Essas mudanças 
farão seus colaboradores sentirem-se 
engajados, inspirados e com senso de 
justiça e propósito? Pense sempre nestas 
questões ao realizar transformações como 
essas na organização.

(*) É líder de Pessoas e Cultura da Fhinck, startup 
de alta tecnologia que ajuda grandes empresas a 
terem maior desempenho operacional, eficiência, 

produtividade e qualidade de vida.

gastariam muito tempo em trajeto, outros 
moram com mais pessoas e não conseguem 
trabalhar focados em sua residência ou até 
precisam conciliar com outras atividades 
pessoais como levar os filhos para escola, 
mas possuem algum escritório comparti-
lhado próximo de onde podem trabalhar.

Flexibilidade de tempo: quais atividades 
precisam ser realizadas de forma síncrona? 
Feedbacks e algumas comunicações preci-
sam ocorrer de forma quase que imediata 
para o time ao mesmo tempo e, por outro 
lado, algumas discussões e colaborações 
podem facilmente ser transferidas a fóruns 
ou outras ferramentas de comunicação 
assíncronas. Quais processos precisam ser 
revisados e podem passar a trabalhar de 
forma assíncrona, com as pessoas partici-
pando nos momentos mais convenientes 
para elas?

Qual a distribuição de horário do time? 
Quem prefere iniciar sua jornada mais cedo 
ou quem prefere estender a jornada? Quem 
precisa de mais pausas curtas ou quem rea-
liza menos pausas, mas com maior duração? 
Quais horários temos mais pessoas do time 
com disponibilidade para uma reunião, seja 
presencial ou online?

Direcionadores de produtividade de cada 
atividade: avaliar se as atividades são dire-
cionadas por energia, foco, coordenação 
ou cooperação. Atividades que requerem 
energia e foco tendem a ser melhor desem-
penhadas de forma remota, pois é possível 
escolher locais em que o indivíduo consiga 
balancear tempo de concentração com um 
tempo de intervalo para repor sua energia 
(uma caminhada, uma atividade externa 
ou uma série de exercícios físicos simples, 
como uma ginástica laboral). Atividades 
que requerem coordenação ou cooperação, 
são beneficiadas pelo ambiente de trabalho 
compartilhado, pois uma comunicação 
direta e proximidade contribuem para 
melhores resultados.

Processos e fluxos de atividades: quais 
ferramentas eu disponibilizo para o time 
para que tanto quem está no escritório 
quanto para quem está fora dele possam 
realizar adequadamente suas entregas e 
atividades do dia a dia? Como eu avalio os 
processos e resultados? Há redundância de 
atividades? Posso eliminar atividades? Há 
novas tarefas? Alguns exemplos: há reuni-

studioroman_CANVA

Até pouco tempo, a movimenta-
ção do mercado imobiliário de uma 
cidade era um indicador da situação 
econômica da população local. A 
mera possibilidade de considerar 
investimentos distantes do local de 
residência implicava um risco. Tudo 
começou a mudar com a globalização, 
em um primeiro momento, mas foi 
se aprofundando até se reinventar 
como indústria com os avanços da 
tecnologia.

Não foi um processo fácil e, como 
costuma acontecer no início, muitos 
o consideraram uma ameaça. Hoje 
ninguém concebe o mercado sem 
o uso de certas ferramentas: da 
tradicional publicação em portais 
específicos aos tours do Google Stre-
et View, para conhecer o bairro por 
meio de plataformas colaborativas 
em que são coletadas opiniões de 
diferentes fontes. 

Em termos de investimentos, essa 
primeira etapa de mudanças ampliou 
as possibilidades e a tornou mais 
competitiva: não é mais necessário 
adquirir bens na própria cidade e a 
análise de um lugar distante pode ser 
muito mais aprofundada e confiável 
a milhares de quilômetros de casa.

Há alguns anos, o crescimento das 
fintechs vinculadas ao mercado imo-
biliário deu origem ao termo “prop-
tech”, impulsionado pela pandemia. 
Para se ter uma ideia do crescimento 
exponencial desse segmento, de 
acordo com a quinta edição do Mapa 
das Construtechs e Proptechs, lança-
do pela Terracotta Ventures, em abril 
deste ano, o número de startups de 
tecnologias voltadas aos setores de 
construção e mercado imobiliário 
cresceu 19,5% em relação a 2020 
e 235% se comparado ao primeiro 
mapeamento, em 2017.

Para repensar o negócio, afetado 
pelas incertezas provocadas pela 
crise sanitária global, essa inovação 
tecnológica foi aprofundada e foi 
experimentada nas diferentes eta-
pas do processo de aquisição de um 
imóvel. Os papéis de compra e venda 
e aluguel já estão, em muitos casos, 
com assinaturas digitais e depósitos 
online. A maior facilidade nesses 
processos é uma excelente notícia 
para os usuários e um primeiro passo 
para que depois sejam adotados 
também em procedimentos mais 
complexos como a hipoteca ou a 

solicitação de um empréstimo.
A digitalização imobiliária segue 

numa crescente e facilita a busca, 
compra ou locação de imóveis a 
partir de um clique. Por exemplo, são 
oferecidos tours virtuais 360° e novas 
tecnologias aplicadas para um melhor 
primeiro contato, como os chatbots, 
atenção cada vez mais solicitada 
pelos clientes em todas as áreas. 
Tanto a realidade aumentada quanto 
a inteligência artificial facilitam a 
experiência e aumentam a impressão 
digital para satisfazer a demanda. Em 
termos de Big Data, algoritmos cada 
vez mais precisos estão sendo usados 
em suas recomendações e análises de 
mercado. É interessante ver o que 
está acontecendo em outros países: 
de acordo com uma pesquisa da As-
sociação Mexicana de Profissionais 
do Mercado Imobiliário, 90% de seus 
associados fecharam seus escritórios 
para continuar sem contato direto e 
integrar estratégias digitais.

Terceiro, esse imóvel mais inteli-
gente não fica de fora do fenômeno 
do blockchain. Essa tecnologia, 
acompanhada da tokenização, tam-
bém ganhará espaço nos processos 
de compra, em um fenômeno ainda 
incipiente.

Por fim, o que já é fato hoje é a di-
versificação em relação à oferta para o 
setor. Nesta expansão de oportunida-
des, o crowdfunding imobiliário é um 
dos fenômenos que permite entrar 
no negócio com valores inferiores 
ao habitual para os imóveis e obter 
rentabilidade sem a necessidade de 
ter conhecimento ou de se dedicar ao 
tema. Isso permite que cada vez mais 
pessoas apliquem com segurança 
suas economias com impacto direto 
na reativação do mercado imobiliário. 
A indústria de crowdfunding valerá 
US$ 93 bilhões até 2025, de acordo 
com o Banco Mundial.

Se a revolução digital em alguns se-
tores significa proibir o acesso a quem 
não está na vanguarda em termos de 
tecnologia, no Imobiliário o fenômeno 
implica no contrário: que mais pessoas 
possam acessar um mercado conside-
rado por múltiplas gerações um refúgio 
de investimento e futuro.

(Fonte: Jorge Castellar é diretor global 
de vendas da Bricksave e consultor 

financeiro do IEAF Instituto Espanhol 
de Executivos Financeiros).

Mercado imobiliário vive boom digital
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e aberto a cantores amadores e profissionais com transmissão ao 
vivo nas redes sociais. O festival tem como premissa a descoberta de 
novos talentos, além de divulgar a diversidade do repertório musical 
em francês. O vencedor será premiado com uma viagem para Paris 
e um passe para o MaMA Festival & Convention, maior encontro 
francês da indústria musical na França. As etapas semifinal e final 
serão transmitidas ao vivo nas redes sociais das Alianças Francesas, 
o que aumenta o alcance e a possibilidade de mais pessoas assisti-
rem. Inscrições e mais informações no site oficial do festival: (http://
festivaldacancaoaf.com.br/).

E - Vendas Internacionais
A Wave Commerce, agência gaúcha de marketing digital com foco em 
e-commerce e marketplace, é pioneira na oferta de serviço para lojistas 
que buscam entrar no mercado dos Estados Unidos. Em parceria com 
a Company Combo, apoia os empresários a seguir todos os passos para 
vender seus produtos online, da abertura da empresa, passando pelo 
estabelecimento do e-commerce até a expedição e entrega dos produtos 
no país. O trabalho da Wave vai além de apenas criação e cadastro dos 
produtos em marketplaces como Amazon, com atendimento à equipe, 
campanhas com foco em resultados e acompanhamento personalizado 
de acordo com os objetivos do lojista. Saiba mais em (www.wavecom-
merce.com.br).

F - Apoio Financeiro
Estímulo 2020, organização sem fins lucrativos e fundo 100% privado 
de apoio ao pequeno empresário, está reabrindo a oferta de apoio 
financeiro no Estado de São Paulo. O diferencial é que o valor de 
5 milhões são retorno dos primeiros apoios financeiros concedidos 
pelo Estímulo 2020. O valor doado é multiplicado diversas vezes. 
Além do apoio financeiro, é um dinheiro que circula na economia 
local e, ao retornar para o fundo, por meio dos pagamentos mensais, 
é usado para apoiar um novo empreendedor. As empresas precisam 
ter faturamento mensal entre R$ 30 mil e R$ 165 mil, comprovar 
sua existência há pelo menos dois anos e ter um bom histórico 
de crédito. A solicitação de apoio financeiro e capacitação é feita 
diretamente no site (www.estimulo2020.org), de maneira simples 
e sem burocracia. 

G - Trabalho e Cases 50+ 
A 4ª edição do MaturiFest, evento gratuito que acontece de forma 
100% online entre os próximos dias 26 e 29, das 14h às 20h30, o 

A - Certificação Histórica
Localizada em Poços de Caldas, a fábrica de Nutrição Especializada da 
Danone, que produz fórmulas lácteas e produtos de nutrição médica, 
é a primeira unidade de produção da empresa no mundo a atender às 
metas de sustentabilidade em três áreas ambientais de carbono, água e 
resíduos. O local foi certificado pela Carbon Trust, consultoria indepen-
dente de mudança climática global e sustentabilidade, como neutro em 
carbono, zero resíduos para aterro e redução do consumo de água, como 
parte da ambição mais ampla da empresa de alcançar a circularidade da 
água. Comprometida em alcançar zero emissões líquidas de carbono em 
toda a sua cadeia de valor até 2050, a Danone trabalha para garantir que 
todas as suas unidades de produção em todo o mundo sigam o mesmo 
caminho da fábrica mineira. Saiba mais: (www.danone.com). 

B - Mestrado no Reino Unido
O Chevening, programa de bolsas do governo britânico, tem como 
missão apoiar futuros líderes, possibilitando a realização de mestrado 
em qualquer universidade britânica. São elegíveis candidatos de todas 
as áreas de atuação. É preciso ter completado todos os componentes 
de um curso de graduação e ter pelo menos dois anos de experiência 
de trabalho. Os candidatos devem ter perfil de liderança e interesse em 
retornar ao seu país de origem, onde devem permanecer por pelo menos 
dois anos após o fim da bolsa, para promover impacto positivo e criar 
soluções inovadoras. O apoio financeiro cobre todos os custos com a 
universidade, estadia e viagem. Inscrições se iniciam no dia 3 de agosto. 
Mais informações: (www.chevening.org/apply/guidance).

C - Simulado Enem 
De hoje (9) até domingo (11), o Centro Universitário Internacional Uninter 
oferece a aplicação de simulado online Enem para os estudantes do ensino 
médio de todo o Brasil. Para participar, basta acessar (www.uninter.com/
enem) e realizar a inscrição gratuitamente no programa Pré-Enem. O 
simulado é composto por quatro avaliações, com 45 questões de cada área 
do conhecimento avaliada no exame. O simulado permite a autoavaliação 
do aluno e possibilita um diagnóstico do nível de conhecimento das áreas. 
A partir do resultado dos alunos, são produzidas aulas ao vivo de orien-
tação, com a disposição de atividades extras de assimilação, entre outras 
ações para que o estudante se prepare por completo para a prova oficial.  

D - Festival da Canção
A Aliança Francesa abriu inscrições para a 14ª edição do Festival da 
Canção Aliança Francesa 2020, concurso gratuito, em formato virtual 

festival traz para debate o futuro do trabalho e empreendedorismo 
50+ no Brasil. A novidade desta edição é a apresentação de cases 
de Inclusão de profissionais 50+por grandes empresas, como Credi-
card e Kimberly-Clark, e a realização de oficinas práticas que visam 
estimular a atualização e o empreendedorismo, com temas voltados 
ao marketing digital, vendas, preparação para entrevistas, finanças, 
marca pessoal, ferramentas de trabalho remoto e muito mais. Todas 
as iniciativas também têm como público empresas interessadas em 
diversidade etária. Inscrições e mais informações em: (www.matu-
rifest.com). 

H - Práticas de Inovação
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Sebrae lançaram a 
sétima edição do Prêmio Nacional de Inovação, com patrocínio da 
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). O Prêmio destina-se às 
empresas industriais, aos pequenos negócios de todos os setores e aos 
ecossistemas de inovação de todo o território nacional. As empresas 
irão concorrer nas categorias de Inovação em Produto, Processo, Sus-
tentabilidade e Gestão da Inovação. Uma excelente oportunidade para 
os pequenos negócios mostrarem o quanto conseguiram inovar em um 
momento tão crítico da economia e para os Ecossistemas demostrarem 
como estão conseguindo atuar em rede e unidos para apoiar cada vez 
mais o Brasil.  As inscrições poderão ser realizadas em: (www.premio-
deinovacao.com.br). 

I - Compra de Empresas
O Banco Bmg acaba de celebrar a aquisição de 50% da Araújo Fontes 
Consultoria e Negócios Imobiliários e da AF Invest Administração de 
Recursos, umas das principais boutiques de assessoria de investimen-
to independentes no Brasil. A compra objetiva trazer competência 
dedicada para o Bmg ampliar a sua oferta de produtos e serviços no 
segmento de atacado e atuar com gestão de recursos. O Bmg aportará, 
aproximadamente, R$ 150 milhões, composto por uma parcela fixa de 
R$ 85 milhões e por um potencial valor variável, estimado em R$ 65 
milhões. “A partir de agora, conseguiremos oferecer produtos para um 
novo perfil de clientes e acelerar o crescimento dos negócios”, afirma 
Ana Karina Bortoni Dias, CEO do Bmg. 

J - A Mais Vendida 
A BMW Motorrad fechou o primeiro semestre como líder absoluta do 
mercado premium de motocicletas no Brasil. A marca emplacou 5.469 
unidades entre janeiro e junho, ante 3.845 unidades registradas no 
mesmo período do ano passado, o que representa um crescimento de 
42%, de acordo com dados do Renavam. No mês de junho, os conces-
sionários BMW Motorrad em todo o país entregaram aos clientes 1.258 
unidades, resultando em um crescimento de 30% em comparação com 
as 966 motocicletas da marca comercializadas no mesmo período do 
ano passado. A BMW R 1250 GS, por exemplo, é a motocicleta acima 
de 500 cilindradas mais vendida do Brasil. O modelo emplacou 2.229 
unidades este ano e mantém 30,4% de Market Share no segmento Ma-
xtrail, conforme aponta a tabela do Renavam. Saiba mais em: (www.
bmw-motorrad.com.br).

Como encarar a 
automação versus a 

empregabilidade

A ameaça aos 
empregos oriunda 
da tecnologia e, 
principalmente, da 
inteligência artificial 
é real e tem sido um 
problema discutido 
mundialmente há 
anos

Revoltas já ocorreram 
no passado com 
a automação das 

linhas de montagem no 
começo do século passa-
do, assim como assistimos 
greves contra novidades, 
como os cobradores ele-
trônicos de ônibus. Neste 
cenário todo, há uma cer-
teza: a tecnologia sempre 
vence. 

Com o avanço da inteli-
gência artificial, o que tem 
causado maior apreensão 
é que não são apenas as 
posições de baixa remu-
neração e conhecimento 
que estão ameaçadas. 
Advogados que fazem 
processos repetitivos e 
lógicos são facilmente 
substituídos por robôs, 
além da detecção de 
câncer ser mais eficaz em 
softwares do que por meio 
das análises de médicos. 
Há, no entanto, um lado 
positivo. 

Embora a tecnologia seja 
frequentemente pintada 
em preto e branco, mos-
trando um futuro sombrio 
de perda de empregos por 
meio da automação, se 
ela for adotada de forma 
estratégica, é possível 
automatizar trabalhos 
perigosos e ajudar a ava-
liar e mitigar os riscos, 
procedimentos que são es-
pecialmente caros em um 
ambiente onde aspectos 
de governança Ambien-
tal, Social e Corporativo, 
ou seja, o ESG, estão 
ganhando relevância em 
diferentes setores. 

Na engenharia, a melhor 
estratégia é a busca da co-

operação entre humanos 
e máquinas. Arrisco dizer 
que neste setor entendo 
que não serão as máqui-
nas que vão substituir 
os engenheiros, mas os 
engenheiros que usam 
tecnologia que vão subs-
tituir os que não a usam. 
E, neste cenário, aqueles 
que souberem lidar com 
as inovações que estão se 
tornando uma tendência 
cada vez mais presente 
nas rotinas garantirão um 
lugar no mercado. 

O uso de sistemas co-
laborativos, de modelos 
virtuais, como o BIM (do 
inglês modelagem de in-
formações da construção 
civil), assim como as reali-
dades virtual e aumentada 
são tecnologias cada vez 
mais presentes no seg-
mento de engenharia que 
demandará capacitação 
para o uso. 

Apenas para citar sobre 
as aplicações BIM, já temos 
casos reais, como o uso de 
estações robóticas para a 
locação e o controle de 
qualidade, assim como 
máquinas de terraplena-
gem sendo operadas de 
forma autônoma, além de 
diversos sistemas que fun-
cionam como RPA (Robot 
Process Automation). 

Os profissionais deste se-
tor precisam, de imediato, 
colocar na sua agenda de 
aprimoramento a busca 
pela habilitação em ferra-
mentas que vieram para 
ficar e, assim como em ou-
tros setores, estão sendo 
impulsionadas pela nova 
cultura da transformação 
digital, principalmente 
após o impacto da pan-
demia, que sintetizou, de 
forma mais incisiva, uma 
inovação que de fato veio 
para ficar. 

(*) - Engenheiro civil formado 
pela Poli/USP,  é presidente do 

Construtivo, empresa de tecnologia 
com DNA de engenharia e membro 

da ADN (Autodesk Development 
Network) e do RICS (Royal Institution 

of Chartered Surveyours). 

Marcus Granadeiro (*)

Pelo terceiro mês conse-
cutivo, há queda na es-
timativa mensal. Apesar 

dessa retração em relação à 
estimativa de maio, a produção 
deste ano deve ser 1,7% supe-
rior à de 2020, que alcançou 
254,1 milhões de toneladas. 
Houve queda de 1,6% em 
relação à última estimativa, o 
que representam 4,2 milhões 
de toneladas a menos. 

Assim como nos dois me-
ses anteriores, a diminuição 
se deve, principalmente, ao 
declínio na segunda safra do 
milho. Em junho, essa safra 
teve queda de 4,1 milhões 
de toneladas (-5,6%) frente 
à última previsão. De acordo 
com o analista da pesquisa, 
Carlos Barradas, a retração 
é explicada pela redução da 
janela de plantio do grão e 
pela falta de chuva em alguns 
estados produtores, como 
Goiás, Minas Gerais, Paraná 
e Mato Grosso do Sul.

A segunda safra represen-
ta 72,8% da produção do 
milho. Com a soma das duas 

Produção deste ano deve superar em 4,1% a safra de 2020.

Principais destaques foram Goiás, Minas Gerais, 
Ceará e Rio de Janeiro.

A produção industrial cresceu em 11 dos 15 locais 
pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) de abril para maio deste ano. 
Os principais destaques ficaram com os estados de 
Goiás (4,8%), Minas Gerais (4,6%), Ceará (4,4%) e 
Rio de Janeiro (4,3%). Também apresentaram altas 
acima da média nacional, de 1,4%, os estados de 
São Paulo (3,9%), Mato Grosso (3,4%) e do Espírito 
Santo (2,1%). 

Os demais locais com taxa de crescimento foram 
Pernambuco (1,4%), Amazonas (0,5%), Rio Grande 
do Sul (0,3%) e Santa Catarina (0,1%). Por outro lado, 
quatro locais tiveram queda na produção de abril para 
maio: Pará (-2,1%), Bahia (-2,1%), Paraná (-1,4%) 
e Região Nordeste (-2,8%), a única região brasileira 
que tem sua produção analisada em conjunto.

Na comparação com maio de 2020, a indústria 
cresceu em 12 dos 15 locais, com destaque para 
o Amazonas (98,2%) e Ceará (81,1%). Três locais 
tiveram queda no período: Bahia (-17,7%), Mato 
Grosso (-2,2%) e Goiás (-0,3%). No acumulado do 
ano, houve altas em 11 dos 15 locais pesquisados, 
sendo as maiores delas no Amazonas (27,1%), em 
Santa Catarina (26,7%), no Ceará (25,3%) e Rio 
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IBGE prevê safra recorde de 
258,5 milhões de toneladas em 2021
A safra brasileira de grãos, cereais e leguminosas deve alcançar o recorde de 258,5 milhões de toneladas 
em 2021, segundo a estimativa de junho do Levantamento da Produção Agrícola, divulgada pelo IBGE

milhões de toneladas, o que 
representa um aumento de 
0,3% em relação ao mês 
anterior e de 9,7% frente 
ao total produzido no ano 
passado.

Outra cultura que teve 
crescimento em sua estima-
tiva foi o trigo, cuja produção 
deve chegar a 7,9 milhões de 
toneladas. Houve aumento 
de 0,1% frente ao estimado 
no mês anterior e de 26,8% 
no total produzido em 2020. 
No ano passado, lavouras no 
sul do país foram afetadas 
por problemas climáticos, o 
que reduziu sua produtivida-
de. Quatro das cinco grandes 
regiões tiveram aumento em 
suas estimativas de produ-
ção em relação ao total pro-
duzido no ano passado: Sul 
(10,2%), Sudeste (3,4%), 
Nordeste (5,3%) e Norte 
(0,2%). O Centro-Oeste, 
que responde por 45,1% da 
produção nacional de grãos, 
leguminosas e oleaginosas, 
deve ter queda de 4,3% em 
sua produção (ABr).

safras, o grão deve totalizar 
95 milhões de toneladas em 
2021. Comparado ao que foi 
produzido no ano passado, 
houve queda de 8%, ape-
sar dos produtores terem 
investido na ampliação das 
áreas de plantio (6,5%) e de 
colheita (6,7%). O milho, o 
arroz e a soja são os três prin-
cipais produtos do grupo de 
grãos, cereais e leguminosas. 
Juntos, representam 92,6% 
da estimativa da produção 
e respondem por 87,9% da 
área a ser colhida.

A safra do arroz deve che-
gar a 11,2 milhões de tonela-
das em 2021, queda de 1,2% 
frente à estimativa de maio e 
aumento de 1,5% em relação 
ao total produzido no ano 
passado. Apesar da redução 
na estimativa, causada pela 
menor produtividade das 
lavouras, a produção deve 
ser suficiente para abastecer 
o mercado interno. Já a soja, 
cultura com maior partici-
pação na produção total de 
grãos, deve alcançar outro 
recorde este ano, com 133,3 

Indústria cresce em maio 
em 11 dos 15 locais pesquisados

Grande do Sul (22,6%). 
Por outro lado, quatro locais tiveram queda, entre 

eles a Bahia (-16,3%), com o maior recuo. No acumu-
lado de 12 meses, houve avanços em dez dos quinze 
locais pesquisados, com destaque para Amazonas 
(13,3%) e Santa Catarina (12%). Dos cinco locais 
em queda, o maior recuo foi observado na Bahia 
(-9,3%) (ABr).



Ajustes na 
Política Fiscal

Uma das críticas 
mais frequentes 
feitas ao sistema 
tributário brasileiro 
é a de que este seria 
caracterizado pela 
existência de muitos 
impostos

É comum, em razão 
disso, que o con-
tribuinte entenda 

que o sistema tributário é 
complexo e quase caótico. 
Muitos estudiosos da ques-
tão tributária afirmam que 
a racionalidade e a forma 
de cobrança dos tributos 
são mais importantes do 
que o número de impostos. 
Nesse sentido, podemos 
comprovar que alguns pou-
cos impostos representam a 
maioria da arrecadação, ou 
seja, cerca de 90% da arre-
cadação fiscal é oriunda de 
apenas 11 impostos - ICMS, 
IR, INSS, COFINS, CSLL, 
IPI, PIS/PASEP, ISS, IPTU, 
IPVA e IOF. 

Os demais, em torno de 50, 
representam contribuições 
ou taxas que se baseiam no 
princípio do benefício e não 
de tributos e são específicos 
para um segmento definido 
da população. Na linha de 
um pensamento genuina-
mente liberal, uma coisa 
que o governo poderia fazer 
positivamente é diminuir 
drasticamente seu papel na 
economia, cortando gastos 
e impostos, particularmente 
impostos que interferem na 
poupança e no investimen-
to. A regra mais importante 
de uma política fiscal liberal 
sólida é a atuação do es-
tado como catalisador de 
oportunidades, com mínima 
interferência em processos 
de ajustamentos. 

Portanto, reduzir os 
níveis de taxação e de gas-
tos irá automaticamente 
alterar a proporção entre 
poupança-investimento-
consumo, em favor da pou-
pança e do investimento, 
diminuindo grandemente 
o tempo requerido para se 
retornar a uma economia 
próspera. Assim, a redução 
de impostos que recaem 
mais pesadamente sobre a 
poupança e o investimento, 
terá efeito inequívoco nas 
preferências temporais. A 
proporção do consumo em 
relação à poupança ou in-
vestimento é determinada 
pela preferência temporal 
das pessoas - uma medida 
que diz o quanto elas prefe-
rem a satisfação presente 
à futura. 

Fica evidente, portanto, 
que a segunda fase da 
reforma tributária apre-
sentada pelo executivo 
ao legislativo continua 
mostrando ser incapaz de 
minimizar o efeito negativo 
da tributação sobre efici-
ência e a competitividade 
do setor produtivo. As 
propostas encaminhadas 
pouco cuidam da mudança 
efetiva sobre a produção 
e a circulação de bens e 
serviços, que representam 
a maior participação na 
arrecadação total. 

Dessa forma, podemos 
notar que a reforma hoje sob 
exame se mostra incomple-
ta e incapaz de proporcio-
nar os ganhos econômicos 
necessários para superar 
as dificuldades compro-
vadamente existentes no 
campo tributário brasileiro. 
Ao contrário do afirmado 
pelo poder executivo, as 
propostas relativas às mo-
dificações no Imposto de 
Renda (IR) irão provocar 
aumento na carga tributária, 
sobretudo no tocante ao 
setor produtivo e empresa-

rial brasileiro, tendo como 
destaque a nova alíquota 
de 20% para tributação de 
lucros e dividendos. Dentre 
os princípios adotados na 
proposta está a manutenção 
da carga tributária global. 

O objetivo declarado é o 
de reduzir distorções e dar 
fim a privilégios. Mas, em um 
país que não permite a dedu-
ção dos gastos integrais com 
educação dos filhos e com a 
saúde, não é um privilégio 
poder optar pelo Imposto de 
Renda via declaração sim-
plificada. Isso irá propiciar 
aumento na arrecadação 
e justamente onde fica o 
procedimento dito justo. 
Em linhas gerais a grande 
maioria das propostas re-
presentam ajustes técnicos 
e que, necessariamente, 
não precisariam integrar o 
grupo de medidas elencadas 
como reforma tributária. 

No que diz respeito a in-
vestimentos em renda fixa, 
o governo simplesmente 
acabou com as penalidades 
tributárias para aqueles que 
optarem por realizar inves-
timentos nos médio e curto 
prazos, estabelecendo uma 
alíquota única de 15%. No 
tocante à renda variável, a 
proposta estabelece ajuste 
trimestral para ganhos de 
capital nas bolsas de valores 
- hoje é mensal - e unifica 
em 15% as duas alíquotas 
hoje existentes nessas ope-
rações. Tal simplificação 
era, de fato, necessária e o 
poder executivo acertou em 
promovê-las. Duas novida-
des merecem destaque no 
tocante ao IR da pessoa Fí-
sica: atualização dos valores 
de imóveis e a tributação de 
lucros/dividendos - alíquota 
de 20%. 

Quanto à atualização 
da tabela do imposto de 
renda verifica-se que ficou 
muito aquém dos índices 
de recomposição da renda 
divulgados pelo próprio 
governo. 

No campo das empresas a 
proposta para o IR cria obri-
gações e elimina direitos. 
Dentre as eliminações de 
várias deduções, considera-
mos a mais emblemática é a 
vedação de deduzir os juros 
sobre o capital próprio, sob 
a questionável alegação de 
que o mercado de crédito 
está evoluído e os juros 
estão menores. 

O problema é que, nesta 
realidade de grave crise 
sanitária atualmente vi-
venciada, uma intervenção 
do governo no mercado, 
tanto no campo monetário 
como no fiscal, não pode 
ser negligenciada. É fato 
que estamos em uma épo-
ca de reconhecido esforço 
econômico e que qualquer 
redução de impostos, ou de 
qualquer desregulamenta-
ção visando o livre mercado, 
irá estimular uma atividade 
econômica saudável. 

Por outro lado, qualquer 
aumento de impostos, ou 
outro tipo de intervenção, 
irá deprimir a economia 
ainda mais. Em suma, o 
papel adequado de uma 
política dita liberal seria 
a de adotar estritamente 
o laissez-faire, incluindo 
um rigoroso corte nos gas-
tos orçamentários. Muitos 
analistas econômicos po-
derão rotular tais medidas 
como inoportunas e pouco 
eficientes, mas as evidên-
cias nos demonstram que 
produzem efeitos práticos 
e imediatos. 

(*) - É Coordenador da Pós em 
Mercado Financeiro da Faculdade 

Presbiteriana Mackenzie Brasília, e 
presidente do CRE da 11ª Região. 

Especialista em governança 
corporativa, sociólogo e economista, 
com atuação no mercado financeiro 

há mais de 30 anos. 

Cesar Bergo (*)
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Guilherme Cortez (*) 

O apostilamento é definido como um certificado que 
autentica a origem de um documento público, para sua 
utilização em outro país. Este documento é emitido em 
papel moeda contendo assinatura, cargo de agente público, 
selo ou carimbo da instituição. A apostila de Haia torna 
menos burocrática a validação de documentos.

Antigamente, para validar um documento público no 
exterior (como a certidão de nascimento, antecedentes 
criminais, certificados, entre outros) era preciso sujeitá-lo 
a uma sequência de procedimentos. Sendo pessoa física 
ou pessoa jurídica, era necessário fazer uma tradução 
juramentada do documento, reconhecimento de firma no 
Cartório de Notas, autenticação no Ministério das Relações 
Exteriores (MRE) e reconhecimento da autenticação em 
alguma embaixada ou consulado do país.

Todo o processo poderia levar meses para ser concluído 
e com a apostila de Haia, eliminou-se pelo menos quatro 
etapas. Importante observar que, dependendo das exi-
gências do país de destino, pode ser necessário fazer a 
tradução juramentada dos documentos.
	 •	Quando devo apostilar um documento? - O apos-

tilamento deve ser solicitado sempre que houver a 
necessidade de apresentar o documento em outro 
país que não seja aquele que foi emitido. Se a sua 
certidão foi emitida no Brasil, mas será apresentada 
em outro país como Portugal, o apostilamento neste 
caso garantirá a devida autenticidade da certidão.

  É importante saber que o país em que o documento 
apostilado for apresentado deverá, obrigatoriamente, 
constar na listagem dos países signatários da Conven-
ção de Haia para ter validade.

	 •	Quais países fazem parte da Convenção de Haia? - 
Ao todo, são 116 países. Confira alguns dos signatários: 

Uma pesquisa realizada 
em 2019 pelo Sebrae 
mostrou que 80% dos 

empresários de até 24 anos 
já haviam cogitado se tornar 
um empreendedor antes dos 
18 anos. Seja pela necessida-
de de complementar a renda, 
ter independência financeira 
ou até mesmo a busca por 
uma realização pessoal, os 
jovens estão mais abertos 
a novas experiências e não 
têm medo de assumir riscos. 

No entanto, para gerir seu 
próprio negócio com suces-
so, é preciso desenvolver al-
gumas competências técni-
cas e socioemocionais. Paulo 
Costa, economista e autor 
do material didático sobre 
empreendedorismo da BEI 
Educação, comenta algumas 
estratégias para quem tem 
vontade de ingressar nesse 
caminho. Ele explica que, 
primeiro, é preciso que o 
jovem exerça um olhar crí-
tico sobre a realidade e saiba 
identificar dificuldades para 
transformá-las em oportuni-
dades, ou seja, saiba como 
buscar soluções eficientes 
para problemas cotidianos. 
	 •	Por onde começar? 

- Criar seu próprio ne-
gócio também é um 
processo de autoco-

É preciso que o jovem saiba como buscar soluções eficientes para 
problemas cotidianos.

Empreendedorismo entre jovens: 
como ter um negócio de sucesso
O perfil dos empreendedores brasileiros está mudando e a tendência é que as novas gerações ocupem 
cada vez mais espaço nesse setor

crescem com medo de 
errar e de se arriscar, mas 
o empreendedorismo te 
ensina a lidar com isso”, 
complementa. 

	 •	Aprender a empreen-
der - Aprender sobre 
empreendedorismo na 
juventude traz mui-
tas vantagens profis-
sionais, mas também 
vantagens pessoais, já 
que ajuda o estudante 
a lidar com seus erros, 
assumir r iscos,  ter 
responsabilidades, to-
mar decisões, pensar 
estrategicamente, ser 
mais criativo e refletir 
sobre cidadania.  

  A escola é o ambiente 
ideal para trabalhar essa 
questão e, inclusive, 
ajuda os educadores a 
diversificar as metodo-
logias de ensino. Em 
sala de aula, é comum 
passar conhecimentos 
apresentando primeiro a 
teoria e depois a prática. 
O empreendedorismo 
faz justamente o contrá-
rio, ele usa a prática do 
dia a dia do aluno para 
depois introduzir os con-
ceitos. - Fonte e outras 
informações: (https://
beieducacao.com.br/).

nhecimento, em que é 
preciso conhecer suas 
habilidades e aptidões 
para colocar em prática 
suas ideias. Nesse senti-
do, o especialista destaca 
algumas características 
importantes. 

  Ter facilidade para traba-
lhar em equipe é essen-
cial. Sozinho, você até 
pode chegar a um bom 
lugar, mas com um grupo 
de pessoas você pode 
chegar ainda mais longe. 
Além disso, é preciso ser 
comunicativo e ter uma 
boa argumentação, para 
que você seja capaz de 
convencer as pessoas de 
que sua solução é boa.

	 •	Empreender desde 
cedo - É ter a possibi-
lidade de experimentar 
diferentes modelos de 
negócio sem que haja 
grandes prejuízos. Nessa 
fase os jovens têm mais 
tempo para se desen-
volver e podem assumir 
riscos maiores. É preciso 
aprender com os erros, e 
quanto mais cedo você 
entender isso, melhor. 

  Muitas vezes, achamos 
que o caminho para o 
sucesso é uma linha 
reta, e não percebemos 
que até os grandes em-
preendedores passa-
ram por dificuldades e 
problemas. As pessoas 
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Apostila de Haia: 
o que é e quando solicitar

O apostilamento é definido como um certificado que autentica a 
origem de um documento público.

pixabay

África do Sul; Albânia; Alemanha; Andorra; Argentina; 
Áustria; Bélgica; Chile; China; Dinamarca; Espanha; 
Estados Unidos da América; França; Irlanda; Israel; 
Itália; Japão; Portugal.

	 •	Como solicitar minha certidão apostilada? - Para 
solicitar sua certidão apostilada pela Central das Cer-
tidões é muito fácil. O apostilamento está disponível 
para certidão de nascimento, certidão de casamento, 
certidão de óbito e certidões de imóveis.

  Para realizar seu pedido basta acessar o site (https://
centraldascertidoes.com.br/). A entrega de certidões 
está disponível para todo o Brasil e mais de 90 países 
no exterior. A Central das Certidões, inclusive, já 
entregou mais de 3 mil certidões no exterior.

(*) - Graduando em Direito, possui a certificação “Decipher” (Investigações 
Corporativas), é coordenador de investigações da Leme Forense e responsável 

pelo setor de Análise de Direitos Creditórios (www.lemeforense.com.br).

Vivaldo José Breternitz (*)
 
A Apple precisou pagar uma inde-

nização depois que técnicos de uma 
empresa autorizada que recebera o 
iPhone de uma mulher americana para 
reparos, carregaram no Facebook e 
em outras redes sociais, fotos e vídeos 
armazenados no telefone classificados 
pela justiça como “material extrema-
mente pessoal e privado”. 

Documentos que compõem uma 
ação judicial revelam que a mulher 
entregou seu iPhone para conserto 
em janeiro de 2016 a uma autorizada 
Apple chamada Pegatron Technology 
Service, na Califórnia. 

Ali, os vídeos e fotos foram carrega-
dos de forma a parecer que a própria 
vítima os tivesse compartilhado. A 
mulher tomou conhecimento do inci-
dente quando amigos viram o material 
no Facebook, sofrendo então o que 

foi chamado na ação “severo desgaste 
emocional”. A mulher processou a 
Apple e acabou fechando um acordo 
com a empresa, recebendo uma quantia 
multimilionária. 

Mas a Apple nunca foi citada direta-
mente no processo, em um esforço para 
manter o caso em sigilo. O assunto só se 
tornou público quando os advogados de 
um caso mais recente, que não envolve 
a Apple e a Pegatron, mencionaram a 
ação anterior. 

A Apple confirmou o incidente, 
afirmando que “levamos a privacida-
de e a segurança dos dados de nossos 
clientes muito a sério e temos uma 
série de protocolos em vigor para 
garantir que os dados sejam prote-
gidos durante todo o processo de 
reparo”. Disse também que “quando 
soubemos dessa violação flagrante 
de nossas políticas em uma de nos-
sas autorizadas em 2016, tomamos 

medidas imediatas e desde então 
continuamos a fortalecer nossos 
protocolos de fornecedores”. 

Este não é o primeiro incidente em 
que um técnico é acusado de roubar 
e postar imagens de uma cliente. Em 
2013, uma cliente da Best Buy proces-
sou a varejista depois que fotos de um 
computador que trouxera para reparos, 
foram distribuídas online. 

O caso enfraquece a postura da Apple 
no sentido de permitir que apenas em-
presas autorizadas deem manutenção 
aos seus dispositivos. Esse tema vem 
sendo tratado pelo Congresso america-
no, que, propondo medidas antitruste, 
pretende proibir posturas como essa. 
As big techs seguem na mira - reduzir 
seu poder é importante para toda a 
sociedade. 

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

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Cuidado ao enviar seu dispositivo 
Apple para manutenção
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Itapeva Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 05.619.906/0001-02  –  NIRE 35.300.195.680

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas para realização da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, 
no dia 16 de julho de 2021 em primeira convocação às 15:00 horas ou segunda convocação as 15:30 horas, na 
Rua dos Pinheiros, nº 1.060, 5º andar, conjunto 51, nesta capital para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem 
do dia: a) Deliberação sobre a eleição e/ou reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. Lembramos aos 
Srs. Acionistas que o quórum para deliberação em primeira convocação é de 88% do capital social com direito a 
voto e de maioria absoluta dos presentes em segunda convocação, de acordo com o estatuto social vigente. Assim, 
a presença de todos é importante, podendo o acionista que não queira comparecer, outorgar procuração a outro 
acionista ou a advogado, devendo o instrumento ser apresentado à mesa da assembleia pelo outorgado.

São Paulo, 07 de julho de 2021. A Diretoria.

Sainter Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/MF nº 13.014.912/0001-64

Demonstração Contábil referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018/2019 (valores expressos REAIS)

Ativo 2019 2018
Ativo Circulante 3.057.765 3.097.775
Disponível 6.032 912
Creditos 915.000 975.000
contas a receber 14.179 0
Aplicações Financeiras 2.112.151 2.111.460
Impostos a Recuperar 10.403 10.403
Ativo não Circulante 10.486.354 10.486.354
Imobilizado 10.486.354 10.486.354
Total do Ativo 13.544.119 13.584.129

Demonstração do Resultado 2019 2018
Receitas liquidas 98.814 130.946
Despesas (158.898) (175.063)
(=) Lucro antes do imposto de renda (60.084) (44.117)
Imposto de renda e contribuição social 0 0
(=) Total do Lucro do Período: (60.084) (44.117)

Demonstração de Fluxo de Caixa 2019 2018
Lucro do exercício (60.084) (44.117)
(Acrésc.)/Decrésc. Ativo circulante 45.130 247.147
(Acrésc.)/Decrésc.  Aplicação financeira 0 0
(Acrésc.)/Decrésc.  Impostos a recuperar 0 0
Acrésc./(Decrésc.) Passivo circulante+ELP (79.926) 16.997
Afac 100.000 0
(Acréscimo)  Ativo imobilizado 0 (220.056)
Aumento (-) Diminuição Caixa e Equivalentes 5.120 (29)
Saldo inicial do Caixa 912 941
Saldo final do Caixa 6.032 912
Variação Caixa e Equivalentes 5.120 (29)

Passivo 2019 2018
Passivo Circulante 5.036 11.348
Obrigações Tributárias 5.036 11.348
Passivo não Circulante 0 73.614
Contas a Pagar 0 73.614
Patrimônio Líquido 13.539.083 13.499.167
Capital Social 8.600.000 8.600.000
Reservas 4.939.083 4.899.167
Total do Passivo e Patrimônio 13.544.119 13.584.129

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Social Subscrito Reservas total

Saldo 31/12/2017 8.600.000 4.943.284 13.543.284
Resultado exercício (44.117) (44.117)
Saldo 31/12/2018 8.600.000 4.899.167 13.499.167
Constituição reserva 100.000 100.000
Resultado exercício (60.084) (60.084)
saldo 31/12/2019 8.600.000 4.939.083 13.539.083

Daniel Soares Zanelatto – Diretor.
Manoel da Mota Silveira Filho

Contador CT/CRC: SP 260.770/O-4

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954  |  Extrato da Ata de AGE Realizada em 15/6/21

Às 14hs do dia 15/6/21, na sede social. Mesa: Presidente: Ryo Miyajima; Secretário: Pedro Guimarães Lauria. Presença: Totalidade do 
capital social. Deliberações: Foram aprovados por unânime: (i) a aprovação da renúncia do Sho Hirai, do cargo de membro do Conselho 
de Administração; e (ii) a indicação do Koichiro Nakao, para o cargo de membro do Conselho de Administração. O membro do Conselho de 
Administração ora indicado tem a sua eleição condicionada à obtenção do seu respectivo visto de concomitância. Nada mais, foi aprovada 
e assinada por todos os presentes. JUCESP nº 309.436/21-7, em 30/6/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954  |  Extrato da Ata de AGO Realizada em 31/5/21

Às 14hs do dia 31/5/21, na sede social. Presença: Totalidade do capital social. Deliberações: Foram aprovados por unânime: (i) Relatório 
da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/20, que se encontram 
à disposição dos acionistas na sede e cuja publicação foi realizada em edição de 28/5/21 no DOESP, página 32, e no Jornal Empresas e Negó-
cios, edição de 28/5/21, página 5; (ii) Destinação dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31/12/20, no montante total de R$ 
14.569.833,71 a serem destinados da seguinte forma: (i) R$ 728.491,69, equivalente a 5%, para constituição da Reserva Legal; (ii) o remanes-
cente no valor de R$ 13.841.342,02 para a conta de Reserva de Lucros. Por fim, foi aprovada a publicação da presente Ata na forma de extrato. 
Nada mais, foi aprovada e assinada por todos os presentes. JUCESP nº 308.816/21-3, em 30/6/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas e jurídicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instru-
mento, I - Declaram sua intenção de adquirir o controle societário do Banco Induscred
de Investimento S.A. (CNPJ nº 33.588.252/0001-32), em decorrência da partilha de
bens constante da Escritura de Inventário e Partilha, lavrada em 18 de fevereiro de
2020, no Livro n° 1131, Páginas 141/160, 1º Traslado, do Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do 30º Subdistrito Ibirapuera da Comarca da
Capital do Estado de São Paulo, do Acordo de Quotistas da AK15 - Empreendimentos
e Participações Limitada, firmado, em 17 de maio de 2021, entre os sócios Vanda
Kissajikian Mordjikian, André Kissajikian, Asdghig Kissajikian e AA - Empreendimentos
e Participações S/A., e de Acordo de Acionistas do Banco Induscred de Investimento
S/A., firmado, em 18 de maio de 2021, entre os acionistas AK 15-Empreendimentos e
Participações Ltda, André Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian
da Silveira, o qual passará a funcionar com as características abaixo especificadas,
negócio cuja concretização depende da aprovação do Banco Central do Brasil: Deno-
minação social: Banco Induscred de Investimento S.A. Local da sede: Composição
societária:. Acionistas Controladores: Nível 1: Pessoa Jurídica: AK 15 - Empreendi-
mentos e Participações Limitada. CNPJ nº 08.284.403/0001-11, Percentual de Parti-
cipação: 49,44 % das ações ON do Total; Pessoas Físicas: Andre Kissajikian, CPF nº
075.542.968-09, Percentual de Participação: 33,65 % das ações ON e do Total; Suely
Kissajikian da Silveira, CPF nº 075.542.768-83, Percentual de Participação: 7,27 %
das ações ON e do Total; Vanda Kissajikian Mordjikian, CPF nº 075.542.798-07,
Percentual de Participação: 7,27 % das ações ON e do Total. Nível 2: Sócios Contro-
ladores da AK 15 - Empreendimentos e Participações Limitada., Pessoa Jurídica:
AA - Empreendimentos e Participações S/A, CNPJ nº 09.285.493/0001-28, Percentual
de Participação: 37,68116% do Total; Pessoas Físicas: Asdghig Kissajikian,
CPF/MF sob o nº 388.287.448-12, Percentual de Participação: 62,31159% do Total;
André Kissajikian, CPF nº 075.542.968-09, Percentual de Participação: 0,00724 % do
Total; Vanda Kissajikian Mordjikian, CPF nº 075.542.798-07, Percentual de Participa-
ção: 0,00001 % do Total. Nível 3: Acionista Controlador da AA - Empreendimentos e
Participações S/A, Andre Kissajikian, CPF nº 075.542.968-09, Percentual de Partici-
pação: 53,03 % das ações ON. II - Esclarecem que eventuais objeções à presente
declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas
diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma
especificada abaixo, no prazo de trinta dias contados da divulgação, por aquela
Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem,
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo
Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Preencher o campo
“Número do Processo Administrativo Eletrônico - PE” com o número do processo men-
cionado abaixo. Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para
Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Selecionar, no campo “Desti-
no”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro - Deorf
mencionado abaixo. Banco Central do Brasil, Departamento de Organização do Sis-
tema Financeiro (Deorf), Gerência-Técnica em São Paulo - III (GTSP3), Avenida
Paulista, 1.804 - 5º andar, CEP 01310-922 - São Paulo-SP, Processo nº 188159.
São Paulo, 05 de julho de 2021. AK 15 - Empreendimentos e Participações Limitada.,
AA - Empreendimentos e Participações S/A, Andre Kissajikian, Suely Kissajikian da
Silveira, Vanda Kissajikian Mordjikian, Asdghig Kissajikian.

Santa Isabel Esportes e Urbanismo Empreendimentos e Participações S.A.
(Em Constituição)

Ata da Assembleia Geral de Constituição realizada em 11/05/2021.
Aos 11/05/2021, às 10hs., na sede em SP/SP, na Rua Olimpíadas, 205 - 4º andar, Vila Olimpia, com a totalidade. Mesa: Diretor Presi-
dente: Benjamin Sebastian Lonsdale Diretor: Magnus Rafael Corassini. Deliberações Unânimes: 1. Aprovar o projeto de Estatuto So-
cial da Companhia, que se encontra arquivado na íntegra na sede da Companhia. 2. Aprovar a subscrição do capital social da Com-
panhia, fixado no montante de R$ 1.000,00, dividido em 100.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente inte-
gralizadas em moeda corrente nacional, nos seguintes termos: (i) Boletim de Subscrição nº 1/3: Subscritor: GWP Parques de Ondas do 
Brasil Ltda. Número de ações subscritas: 94.250 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Percentual de integralização das 
ações subscritas: 100%. (ii) Boletim de Subscrição nº 2/3: Subscritor: Matheus Campoi Borguetti. Número de ações subscritas: 3.000 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Percentual de integralização das ações subscritas: 100%. (iii) Boletim de Subscri-
ção nº 3/3: Subscritor: Daniel Antoniazzi Ribeiro Mendes. Número de ações subscritas: 2.750 ações ordinárias, nominativas e sem va-
lor nominal. Percentual de integralização das ações subscritas: 100%. 3. Eleger: (i) Benjamin Sebastian Lonsdale, RNE nº V506515-
-O e passaporte nº 538508464 e CPF/MF nº 060.318.067-11, ao cargo de Diretor Presidente; e (ii) Magnus Rafael Corassini, identi-
dade nº 3076461718, expedido por SSP/DI-RS e CPF/MF nº 830.493.470-15, ao cargo de Diretor sem designação específica. 4. Apro-
var a fixação da remuneração global anual dos administradores em R$30.950,43. Nada mais. Visto do Advogado: Leandro Torres Viei-
ra do Nascimento - OAB/RJ nº 102.267 - CPF/MF: 076.537.637-74. Jucesp sob NIRE nº 3530057120-7 em 18/06/2021. Gisela Si-
miema Ceschin - Secretária Geral.

Paraíso Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 05.220.353/0001-10 - NIRE 35.221.437.079

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 30/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 10.805.121,00 para R$ 8.805,121,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar 
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Imagine ser correntista 
em um banco e usar 
o cheque especial de 

outro? Ou então contratar 
empréstimos com uma 
instituição financeira, que 
possui condições mais 
vantajosas, usando uma 
plataforma única de com-
paração de taxas e juros? 
Melhor ainda, já pensou 
em pagar todos os seus bo-
letos em um banco, usando 
saldo de outra conta, tudo 
de maneira integrada? 

A t r a v é s  d o  O p e n 
Banking, sistema de com-
partilhamento de dados e 
movimentações bancárias 
regulado pelo Banco Cen-
tral, essas possibilidades 
estarão disponíveis para os 
usuários de pessoa física e 
jurídica, em breve. A partir 
desta quinta-feira (15), 
entra em vigor a segunda 
fase do projeto de “aber-
tura dos bancos”.

O objetivo central da 
iniciativa é dar mais au-
tonomia e praticidade 
ao cliente, para que ele 
escolha os produtos e 
serviços mais atrativos ao 
seu perfil. O Open Banking 
também trará mais com-
petitividade ao sistema 
bancário brasileiro, já que 
a comunicação entre os 
bancos será maior e eles 
poderão lançar produtos 
personalizados. A novi-
dade já está presente em 

A partir desta quinta-feira (15), entra em vigor a segunda fase 
do projeto de “abertura dos bancos”.

Ricardo Assumpção Fernandes – Folhas de 
Relva – Uma obra bem a caráter dos grandes e cé-
lebres thrillers, todavia com um sútil e conveniente 
toque caboclo. Seus seis protagonistas envoltos em 

peripécias e aventuras  sucedem-se numa trama costurada com 
finesse literária exemplar. Suas páginas prendem o leitor e o 
encaminham para um final desconcertante, diferente. Em sua 
estreia, Ricardo demonstra “jeitão” de veterano, não deixando 
dúvidas quanto ao seu merecido e inexorável sucesso. Que 
venham rapidamente os demais!! 

Através

Thiago Paleari – Scortecci – Um bem humorado 
relato biográfico de um jornalista, assessor de im-
prensa. Muitos imaginam o quão glamorosa é esta no-
bre arte! Jantares , recepções, bastidores midiáticos 

etc. Nada disso... O dia a dia de um assessor, em determinados 
momentos é um verdadeiro inferno. Nos seus quase dez anos 
de plena jornada, Thiago viu, ouviu, sentiu muitas decepções, 
tanto quanto participou de empreitadas exitosas. Em suma, uma 
profissão para poucos corajosos, na qual caçar um leão por dia 
é no mínimo obrigatório. Válido para estudantes, professores, 
empreendedores e profissionais da área.

Diário de um Assessor de Imprensa

Carla Benedetti e Manoela Plácido do Ama-
ral – Juruá – Carla, mestre em direito e Manoela, 
tutora de pós graduandos, dissecam essa polêmica 
reforma que  afeta os trabalhadores brasileiros de 

maneira geral. Nada lhes escapa. Um verdadeiro manual no mais 
legitimo termo. Deverá ser lido por profissionais do Direito, 
professores, estudantes, líderes sindicais, trabalhadores. Valerá 

cada centavo dispendido. Oportuna!

Reforma da Previdência na Prática: 
Impactos da EC 103/2019

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)

Open Banking: autonomia aos clientes 
e competitividade no sistema financeiro
Através do Open Banking, sistema de compartilhamento de dados e movimentações bancárias regulado pelo 
Banco Central, essas possibilidades estarão disponíveis para os usuários de pessoa física e jurídica, em breve

se reinventar e inovar os 
seus serviços e agradar 
cada vez mais os usuários, 
que terão total liberdade 
de escolha”, comenta a 
analista de capitalização 
e serviços financeiros do 
Sebrae, Cristina Vieira.

Para a analista, é hora 
das micro e pequenas 
empresas aproveitarem 
o momento para escolher 
produtos e serviços com 
taxas mais econômicas. O 
Open Banking aumentará 
a competitividade. É a 
oportunidade para os pe-
quenos empreendedores 
reduzirem custos fixos 
relacionados à gestão fi-
nanceira do seu negócio, 
melhorando seu fluxo de 
caixa. Todas as novida-
des propostas pelo Open 
Banking estão amparadas 
pela LGPD. 

Os usuários podem ficar 
tranquilos em relação à 
segurança de seus da-
dos. Primeiro porque os 
bancos só podem fazer a 
integração de dados com a 
permissão de cada cliente 
e essa permissão pode 
ser cancelada a qualquer 
momento. A ideia é usar 
esses dados para entender 
melhor o que o cliente bus-
ca com o banco, podendo 
abrir espaço para o desen-
volvimento de produtos 
personalizados para cada 
consumidor - (AI/Sebrae).

pi
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países como o Reino Unido 
e vem apresentando resul-
tados animadores.

A primeira fase do Open 
Banking, que teve início 
em fevereiro de 2021, 
foi baseada na interação 
entre os bancos partici-
pantes, disponibilizando 
ao público informações pa-
dronizadas sobre os seus 
canais de atendimento e 
as características de pro-
dutos e serviços bancários 
tradicionais que oferecem. 
Nesse momento nenhum 
dado de cliente foi com-
partilhado.

A partir da próxima 
quinta-feira,  os usuários, 
se quiserem, poderão soli-
citar o compartilhamento 
- entre instituições parti-
cipantes - de seus dados 
cadastrais, de informações 
sobre transações em suas 

contas, cartão de crédito 
e produtos de crédito 
contratados. É importante 
ressaltar que o comparti-
lhamento ocorre apenas 
se a pessoa autorizar, 
sempre para finalidades 
determinadas e por um 
prazo específico. E será 
possível para o cliente 
cancelar essa autorização 
a qualquer momento, em 
qualquer das instituições 
envolvidas no comparti-
lhamento. 

“O Open Banking vai 
trazer mudanças na pres-
tação de serviços finan-
ceiros, porque tendo 
o cliente como centro 
da relação, oferecendo 
muitas opções de como 
esse consumidor pode se 
relacionar com os bancos. 
As instituições financei-
ras irão trabalhar para 

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611
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Matéria de capa

São Paulo, sexta a segunda-feira, 09 a 12 de julho de 20216

RollingCamera_CANVAS

lidando com um grande estoque de itens. Mas eu não o 
recomendaria para iniciantes. Mantenha a simplicidade ao 
começar. Encomende produtos do fabricante e envie-os 
diretamente para o centro de distribuição. Certifique-se de 
estruturar a logística antes de construir sua loja. Mesmo 
se você estiver fazendo dropshipping, precisará saber de 
onde está vindo seu estoque. E nenhuma loja virtual pode 
ter sucesso sem uma estratégia sólida.

9Plataforma de E-commerce - O próximo passo é 
identificar qual a melhor plataforma de E-commerce, existem 
literalmente centenas de plataformas de e-commerce. Escolher 
a plataforma de e-commerce certa não é fácil. Você precisa 
avaliar cuidadosamente coisas como velocidade de carrega-
mento, recursos, compatibilidade com diferentes gateways de 
pagamento, compatibilidade com sua estrutura de negócios, 
integrações, recursos amigáveis de SEO e muito mais.

Analisando sempre: o menor custo de aquisição, a menor 
mensalidade, qual a plataforma de entrada, se irá atender 
uma demanda de tráfego e se ela tem integração com to-
das as tecnologias e fornecedores para fazer uma venda 
com segurança e velocidade. Essa escolha irá impactar 
diretamente a próxima decisão do empreendedor: o valor 
investido em marketing para levar a esse tráfego até a loja.

10Marketing Digital - Você usará conteúdo patro-
cinado, mídia social, anúncios ppc ou uma combinação de 
estratégias? Como você monitora quais campanhas estão 
direcionando tráfego para sua loja? Se o marketing do seu 
site parecer muito complicado, você contratará ajuda? Sua 
loja virtual não é a única coisa para a qual você precisa 
direcionar tráfego.

Os produtos que você escolher também precisam ser inclu-
ídos em seu orçamento de marketing. Sua missão é vender 
produtos, não direcionar tráfego. Para vender produtos, 
você tem que pensar além do seu site e buscar áreas de 
expansão. Não importa o que e como você decida vender, 
o primeiro passo é criar uma lista de e-mail. Coloque um 
brinde opcional em seu site, lance uma campanha de mídia 
social para ganhar assinantes ou inclua um brinde em que 
a 'taxa' de inscrição é o endereço de e-mail do seu cliente.

Conquistar o consumidor também é um desafio para as lojas 
online, é por isso que o investimento em Marketing Digital deve 
ser uma prioridade planejada anualmente. Todas as principais 
datas comemorativas relacionadas ao varejo precisam estar 
no calendário de reservas para divulgação da loja. Também é 
importante nestes custos as mídias pagas como Google Ads 
e Facebook, Ads, por exemplo, e os canais de mídias sociais, 
que permitem divulgar produtos e, ao mesmo tempo, criar 
um relacionamento da marca com o consumidor.

11Atendimento - Por último, e não menos impor-
tante está a qualidade do atendimento. Seja o contato do 
consumidor via chat, WhatsApp ou mídias sociais, o empre-
endedor precisa se preparar para atender com excelência, 
dando suporte tanto no momento da compra como no pós-
-venda. Isso irá consolidar todo o trabalho administrativo, 
de marketing e de logística da empresa.

O bom atendimento deve atender o cliente de ponta a 
ponta, com excelência, paciência e muito profissionalismo 
para assim garantir sua fidelização.

(*) - Consultor especialista em E-commerce, é Ceo da Validcomm e Co-Founder 
da Painel10. É professor de E-commerce na Escola Casa e Educação e Sócio 

Apresentador do multicanal de tecnologia e negócios, o WorkStars.
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presas (como serviços de redação e edição ou fotografia e 
vídeo de arquivo).

5Planejamento - O primeiro e mais importante passo 
de todo empreendedor é o planejamento. É nele que todas 
as ideias de negócio começam a criar forma e a se tornar 
uma realidade. Com datas e cronogramas a serem seguidos, 
deve conter os objetivos, o prazo para o desenvolvimento, a 
receita esperada e o faturamento da sua operação. Planejar 
é desenhar um histórico de tudo o que o empreendedor 
deseja realizar através desta loja, isso inclui como ele quer 
se posicionar no mercado 

6Escolha de Produtos e Fornecedores - Definido 
o planejamento, é hora de responder qual é a persona 
(público-alvo) do e-commerce e se o produto vendido 
atende à necessidade desse consumidor. Assim, é possível 
responder questões fundamentais como: qual é o segmento, 
o mercado, o produto, o fornecedor e o grande diferencial 
da loja: serviço, produto, qualidade ou preço. 

Além disso, é preciso saber quais são os custos que o 
empreendedor terá desde a compra do produto até que ele 
chegue ao consumidor final, isso inclui embalagens, envios, 
taxas e impostos. Somente dessa maneira, é possível iden-
tificar o preço que deve ser praticado para evitar prejuízos.

7Gestão Financeira - O aspecto mais importante 
de um negócio é o financeiro. Descubra seu ponto de 
equilíbrio, tanto em vendas unitárias quanto em duração 
(em meses). Qualquer negócio real é um investimento de 
recursos. O papel do gestor é pegar recursos e transformá-
-los em retorno.

8Gestão de Inventário - Muitos empresários evi-
tam a venda de produtos físicos online. Você não precisa 
armazenar produtos em sua garagem para vender online. 
Você pode utilizar centros de distribuição para lidar com 
o estoque. Existem empresas que armazenam seu estoque 
para você enquanto utiliza seu espaço de armazenamento 
para enviar produtos.

O software de gerenciamento de estoque ajudará a man-
ter seu negócio organizado, especialmente se você estiver 

Abrir um negócio próprio continua sendo o sonho de muitos brasileiros, que buscam no empreendedorismo uma oportunidade para 
recomeçar a vida profissional, mesmo diante da Pandemia da Covid-19. Um levantamento realizado no início de 2021,  

pelo Sebrae, mostrou que 7 entre cada 10 empresas vendem seus produtos ou serviços pela internet. 

Elvis Gomes (*)

Diante desse cenário promissor para o e-commerce, 
o especialista e apresentador do multicanal de 
tecnologia e negócios, o WorkStars, Elvis Gomes 

separou cinco dicas práticas pra quem deseja empreen-
der na internet, mas não sabe por onde começar. Antes 
de decidir o que vender online, você precisa entender os 
diferentes modelos de negócios disponíveis. Nem toda loja 
virtual funciona exatamente da mesma maneira. 

Existem diferentes tipos de operações de e-commerce 
que são definidos de algumas maneiras. A definição do 
modelo de negócios depende de quem compra e de quem 
vende, enquanto o tipo de loja virtual é baseado em como 
os produtos são comprados e vendidos. Veja os modelos:

1E-commerce B2C (Business-to-Consumer) - O 
comércio eletrônico B2C envolve um cliente que compra 
de uma empresa e é um dos modelos de negócios de co-
mércio eletrônico mais comuns. Qualquer loja online onde 
um indivíduo pode navegar e comprar produtos de uma 
empresa está usando o modelo B2C.

2E-commerce B2B (Business-to-Business) - As 
transações de comércio eletrônico B2B ocorrem entre em-
presas, nas quais uma empresa vende produtos ou serviços 
para outra. Isso inclui o relacionamento entre varejistas, 
atacadistas e fabricantes. As empresas que fornecem 
suprimentos para outras empresas (como materiais de 
escritório) também estão vendendo B2B.

3E-commerce C2C (Consumidor para Consu-
midor) - E-commerce C2C são clientes que vendem uns 
aos outros, como por meio de leilões ou classificados. Este 
também é um dos primeiros e mais amplamente utilizados 
modelos de negócios.

4E-commerce C2B (Consumer-to-Business) - 
As transações C2B envolvem um consumidor que vende 
produtos ou serviços para empresas. Isso pode incluir 
influenciadores de mídia social, financiamento coletivo, 
marketing de afiliados e mercados online nos quais os 
clientes disponibilizam seus próprios produtos para em-

DEsCuBrA o quE é 
nECEssárIo PArA  
ABrIr uM E-CoMMErCE

nEGÓCIos



Agronegócio 
de orgânicos no Brasil: 

desafios e oportunidades 

Pensar em alimentos 
orgânicos traz desafios 
e oportunidades. 
O Brasil é um dos 
maiores produtores 
de açúcar orgânico do 
mundo, bem como de 
arroz orgânico, entre 
outros alimentos 

O que lhe vem à mente 
quando se pensa em 
alimento orgânico? 

Preço alto, algum alimento 
que é melhor para a saúde? 
Um dos primeiros desafios é o 
de informar de maneira clara 
o que é alimento orgânico. 

Os alimentos orgânicos 
são produzidos sem o uso 
de agrotóxicos sintéticos, 
como os adubos químicos e 
sementes de origem trans-
gênicas. Mas também são 
produzidos por métodos de 
manejo natural, e em geral, 
por indivíduos e famílias que 
possuem conexão e respeito 
pela terra e natureza, pois dali 
eles sustentam suas famílias, 
mas também abastecem a 
sociedade com produtos de 
qualidade, sustentáveis e 
ambientalmente corretos. 

Para ser um alimento or-
gânico, é necessário ter 
certificação, ou seja, uma de-
claração formal e oficial apre-
sentada por um órgão oficial 
que traga assim a garantia de 
que obedece a determinados 
critérios. Essa certificação 
pode ser reconhecida em 
selos afixados em produtos 
comprados. 

É relevante que sejam 
amplamente divulgados e 
explicados para que qualquer 
pessoa possa avaliar as carac-
terísticas do que se está com-
prando, o que cada um dos 
certificados, selos, representa 
especificamente. E adicional 
atenção para elementos me-
ramente ilustrativos. 

De outro lado, há os desafios 
de produção de orgânicos 
em larga escala (grande 
quantidade). A produção 
de alimentos tem recebido 
crescente atenção mundial 
em função dos desafios de se 

produzir alimentos para toda 
a população. O interessante 
é que a produção de alimen-
tos orgânicos vem ganhando 
expressividade e produti-
vidade dado os avanços da 
tecnologia. 

São necessários aplica-
tivos, programas, drones, 
equipamentos, sistemas de 
monitoramento para que se 
amplie cada vez mais a pro-
dução de alimentos. Assim, 
não é propriamente neces-
sária a produção extensiva 
(que usa grandes áreas de 
terra) para se gerar alimentos 
orgânicos, pois a tecnologia 
promove uma maior eficiência 
produtiva. 

Adicionalmente, o Brasil é 
um país de grande extensão, 
e há o desafio de transportar 
esses alimentos até seus 
consumidores, procurando 
manter a sua qualidade e re-
duzindo desperdícios. Nesse 
sentido, ações e incentivos à 
produção de alimentos próxi-
mos aos seus consumidores é 
um caminho. 

Hoje, já se nota a crescente 
produção de alimentos orgâ-
nicos em áreas urbanas (ter-
renos vazios), em pequenos 
espaços, como em terraços 
e coberturas de prédios: res-
taurantes, escolas, empresas 
e outros espaços. Isso facilita 
a busca por se comprar os ali-
mentos daqueles produtores 
que estão mais próximos do 
local de consumo, ou mesmo 
quando são compartilhados 
sem custo. 

Mas no Brasil é preciso 
maior reconhecimento e 
atenção para os alimentos 
orgânicos, visando maior 
produção, escalabilidade e 
acesso inclusivo, pois além 
de alimento saudável, que 
ele seja capaz de contribuir 
na redução do desperdício e 
da fome dos brasileiros. 

(*) - Doutora em Administração 
de Empresas (FEA/USP), é membro 

do Mackenzie Agribusiness e 
Docente na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 

(**) - É Diretor na R. R. Life Capital 
& Consulting, empresa especializada 
no setor do Agronegócio, é Membro 

do Mackenzie Agribusiness e Diretor 
de Agronegócios da ANEFAC.

Adriana Beatriz Madeira (*) e Roberto Rodrigues (**)
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É necessário trazer à tona discussões em torno da liderança e da 
formação dos gestores.

E, dentre as possíveis 
reformulações, está 
a implementação de 

mudanças que possibilitem a 
integração entre vida pesso-
al e profissional. E, especifi-
camente tratando de RH, os 
participantes disseram que 
os pontos críticos para que 
as organizações consigam 
alcançar um bom nível de 
prontidão são o comporta-
mento da liderança (60%), 
a cultura organizacional 
(51%) e um redesenho da 
forma de trabalho (39%). 

É necessário trazer à tona 
discussões em torno da li-
derança e da formação dos 
gestores. Segundo Gustavo 
Luis Marcolino, coordenador 
de vendas do atendimento 
corporativo do Senac-SP, há 
uma dificuldade de se desen-
volver líderes no segmento 
corporativo. “Nos últimos 
anos, entrou na pauta a dis-
cussão sobre a importância 
do desenvolvimento de uma 
liderança com direciona-
mento à formação compor-
tamental e humanizada. No 
entanto, muitas empresas 
nomearam líderes colabo-
radores que possuíam larga 
experiência e competências 
técnicas, de inclinação para 
os negócios, porém, sem for-
mação ou desenvolvimento 
para o tema”. 

O problema que surgiu 
nesse contexto é que nor-
malmente as pessoas com 

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Prof. Ms Almir Vicentini (*)

Adaptabilidade. Flexibilidade. Mudar. Se o século 
21 é tudo sobre disrupção, o que isso significa para 
a Educação?

Vamos tomar como base os últimos 25 anos, desde que 
as principais escolas de negócios estruturaram seus 
cursos para a área empresarial, e como os negócios 

mudaram nesse tempo. Em 1991, quase ninguém tinha 
ouvido falar da “World-Wide-Web”, a fechada União Sovi-
ética era uma das três economias mais fortes do planeta e 
cada país da Europa Ocidental tinha sua própria moeda.

Um quarto de século depois, a China e a Índia são os 
locais de comércio; o tão desejado Euro provou ser uma 
libertação para alguns países e um desastre para outros; 
há todo um subcontinente de novos parceiros comerciais 
do Leste Europeu - e tudo isso, por meio da maravilha 
da tecnologia, está literalmente na palma da nossa mão.

Mas como serão os negócios em outro quarto de século? 
E como as escolas de negócios se adaptarão para ajudar 
os homens e mulheres de negócios de amanhã a enfrentar 
esses desafios? Esta é a questão espinhosa que está sendo 
discutida nos meios acadêmicos. E todos os acadêmicos 
acreditam que a raça humana terá prioridades bastante 

diferentes em 2041 - e que a educação empresarial as 
refletirá.

O mundo está mudando: aumento da população, dimi-
nuição dos recursos naturais - isso significa mais migração, 
aumento da desigualdade de renda. As organizações cor-
porativas estão se tornando cada vez mais conscientes de 
suas responsabilidades sociais e ambientais e, portanto, as 
escolas de negócios proativas devem fazer o mesmo.

Um tema-chave é que os líderes de empresas com fins 
lucrativos terão que alcançar outras organizações com 
prioridades diferentes, como ONGs - e isso exigirá novas 
habilidades. Empresários de sucesso manterão e nutrirão 
ideias opostas - e ainda serão capazes de seguir em frente. 
Precisamos fornecer às pessoas as ferramentas para geren-
ciar essa ambiguidade. E à medida que as prioridades mais 
amplas se tornam mais aparentes, veremos mais cooperação 
e competição entre organizações rivais. As escolas precisa-
rão fornecer aos alunos as habilidades para lidar com isso. 

Outro aspecto é a ascensão das interações remotas. É 
perfeitamente possível que a administração nos negócios 
inclua interações não humanas. Muitos empregos serão 
ocupados por robôs - mas as pessoas ficarão desempregadas 
e pobres, ou ricas com muito tempo de lazer? 

Essa mesma revolução digital trará ameaças inicialmente 
inesperadas para as escolas de negócios. Todos os tipos 
de organizações estão agora entrando no mercado de edu-
cação. Exemplos como a Pearson quanto o Google, agora 
tem licenças para oferecer diplomas e muito mais virão.

Sempre se supôs que a tecnologia estava matando as 
universidades. Primeiro foi o rádio, depois a TV e depois 
os computadores - mas ainda estão aqui e liderando a 
inovação. Aprender a distância pode ser uma experiência 
isoladora, abraçamos a diversidade e oferecemos uma in-
teração com as pessoas, permitindo que você aprenda não 
apenas com os tutores, mas também com a experiência 
de outros alunos. Talvez a tecnologia que captura essa 
experiência em um mundo online não demore muito - mas 
como locais de trabalho reais já combinam relacionamentos 
virtuais e face a face, espero que continue na educação de 
negócios. A chave para a Escola é experimentar, experi-
mentar, explorar uma nova pedagogia, métodos inovadores 
de envolver as pessoas. 

(*) é mestre em Educação, Coordenador e Professor de Pós-Graduação 
de cursos na área da Educação, Curador do “Programa Escola da Família” 
e das LIVES “Universo Educação”, ambas da Full Sail University. Autor de 

livros sobre Gestão Escolar, Competências 
Socioemocionais e Comportamentais.

Educação empresarial 
para o século 21

Inflação fica em 0,53% em junho
A inflação desacelerou para 0,53% 

em junho, depois de chegar a 0,83% em 
maio. Esse é o maior resultado para o 
mês desde junho de 2018, quando ficou 
em 1,26%. Com esse resultado, o indi-
cador acumula alta de 3,77% no ano e 
8,35% nos últimos 12 meses. Os dados 
são do IPCA, divulgado pelo IBGE. O 
índice é usado como referência para 
a inflação oficial do país e utiliza como 
base os custos das famílias com renda 
mensal de até 40 salários mínimos.

Segundo o levantamento, a variação 

acumulada em 12 meses é a maior desde 
setembro de 2016 (8,48%). Em junho 
de 2020, a taxa da inflação foi de 0,26%.

Dos nove grupos de produtos e ser-
viços pesquisados, oito tiveram alta em 
junho. O maior impacto (0,17 ponto 
percentual - p.p) foi do grupo habitação 
(1,10%), principalmente, por causa 
da energia elétrica (1,95%). Embora 
tenha desacelerado em relação ao mês 
anterior (5,37%), a conta de luz teve o 
maior impacto individual no índice do 
mês (0,09 p.p.).

“A energia continuou subindo muito 
por conta da bandeira tarifária vermelha 
patamar 2, que passou a vigorar em ju-
nho e acrescenta R$ 6,243 à conta de luz 
a cada 100 quilowatts-hora consumidos. 
Em maio, estava em vigor a bandeira 
vermelha patamar 1, cujo acréscimo é 
menor (R$ 4,169). Os preços, porém, 
desaceleraram em junho devido aos 
diversos reajustes captados em maio 
nas áreas pesquisadas”, disse, em nota, 
o analista da pesquisa, André Filipe 
Guedes Almeida (ABr).

Aptidões necessárias aos 
times de liderança

Segundo estudo ‘Tendências Globais de capital humano 2021’, realizado pela Deloitte, reimaginar a 
forma de trabalho está nos planos de 72% dos brasileiros

que nunca foram líderes. 
Em paralelo, a formação 
contínua da liderança sem-
pre deverá ser priorizada”, 
acrescenta o coordenador. 
	 •	O líder do amanhã - O 

momento é de pós-apa-
gão de lideranças, algo 
que fica evidente a partir 
de situações em que os 
líderes tomam decisões 
precipitadas, deixando 
de exercer a tomada 
de decisão esperada, 
ou ainda, se eximindo 
da responsabilidade de 
decisões tomadas, pre-
judicando resultados de 
negócios, impactando a 
vida e a saúde das pes-
soas diretamente. 

  “O líder do amanhã 
precisa de outras carac-
terísticas e necessita de 
desenvolvimento ou a 
formação iniciada hoje. 
Se minha empresa pre-
cisará de líderes, mesmo 
que seja para os próxi-
mos anos, é preciso pen-
sar agora em questões 
como plano de sucessão 
de carreira, treinamento 
& desenvolvimento, cul-
tura e valores da lideran-
ça, entre outros”, finaliza 
Gustavo Luis Marcolino. 

Fonte e outras informa-
ções: (https://www2.deloit-
te.com/br/pt/pages/human-
capital/articles/tendencias-
capital-humano.html).
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bastante domínio sobre suas 
tarefas, conhecem muito os 
clientes e o mercado, mas 
não dominam fundamentos 
importantes da liderança, 
tais como a identificação, 
motivação de pessoas com 
perfis comportamentais 
diferentes; adaptações do 
estilo de liderança ao con-
texto organizacional; en-
frentamento de situações 
adversas e feedbacks; co-
municação assertiva e inteli-
gência emocional; conceitos, 
competências e histórias de 
liderança; reconhecimento 
de diversidades existentes 
nos grupos, entre outros. 

Para as empresas, o prin-
cipal desafio para formar 
líderes é criar condições e 
cultura de desenvolvimento 
de lideranças, de acordo 
com os valores e resultados 
esperados por cada cor-

poração. Afinal, nem todo 
gestor é “líder nato” e vice-
versa e ambos precisam de 
alguma formação ou desen-
volvimento. Na pandemia, 
líderes preparados tem se 
saído melhor por conhecer 
técnicas adequadas. Uma 
delas, por exemplo, são as 
estratégias de coping ou 
de enfrentamento que se 
baseiam em esforços cogniti-
vos e comportamentais para 
lidar com situações de dano, 
de ameaça ou de desafio 
quando não está disponível 
uma rotina ou uma resposta 
automática. 

É preciso, portanto, in-
vestimento contínuo na 
formação e desenvolvimento 
de líderes em todos os níveis 
da instituição, inclusive 
pensando na formação dos 
primeiros líderes da organi-
zação, isto é, formar líderes 
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Digitalização das 
óticas: a experiência 
do físico no digital

Uma pesquisa 
publicada pelo 
Journal of 
Ophthalmology estima 
que 4,8 bilhões de 
pessoas terão alguma 
doença ocular nos 
próximos 30 anos - ou 
metade da população 
mundial

Sem acompanhar o pas-
so da saúde, segundo 
aponta a Sociedade 

Brasileira de Varejo e Con-
sumo (SBVC), somente 
1% dos grandes varejistas 
do país são do segmento 
ótico atualmente. A con-
clusão é lógica: espaço 
para esse varejista crescer 
há de sobra, mas é preciso 
romper barreiras e olhar 
para o futuro. Se não é no-
vidade que a pandemia fez 
da digitalização uma regra 
de sobrevivência para o 
comércio, para o varejista 
de ótica a jornada foi mais 
complicada. 

Ao passo que vimos mais 
de um milhão de lojas mi-
grarem rapidamente para o 
universo online ano passado 
de acordo com a pesqui-
sa Perfil do E-commerce 
Brasileiro, as óticas ainda 
não aderiram ao mesmo 
ritmo acelerado. Entre os 
motivos, o segmento tinha 
raízes fortes em venda 
física e precisou descobrir 
formatos que atendessem 
à complexidade do negócio 
no universo online. 

Afinal, para as óticas, 
vender digitalmente exige 
muito mais do que um e-
commerce simples: é neces-
sário suprir as necessidades 
específicas do cliente, coor-
denar os trabalhos com os 
laboratórios e muito mais. 
Se você já comprou óculos, 
seja de qual tipo for, você 
provavelmente optou pela 
jornada tradicional: foi na 
loja, provou os óculos, viu 
demonstrações e tirou dúvi-
das sobre funcionalidades e 
diferenças de cada modelo. 
Se os óculos eram de grau, 
ainda passou pela etapa de 
medir o foco da lente, por 
exemplo. 

A verdade é que o cliente 
de ótica está acostumado 
com a experiência da loja 
física e praticamente só 
sabe comprar assim - por-
que, até então, nenhu-
ma experiência virtual o 
fazia sentir segurança o 
suficiente de que aquele 
modelo era o certo para 
ele. Neste sentido, a pan-
demia veio para chacoalhar 
o setor e exigir um salto 
tecnológico: o varejista que 
não repensou sua jornada 
de venda teve dificuldades 
na pandemia e, com a mu-
dança de comportamento 
do consumidor já consoli-
dada para o pós-pandemia, 
não existe espaço para 
“esperar” e voltar a apos-
tar somente na loja física 
como antes. 

Daqui para frente, é pre-
ciso replicar para o digital 
a experiência que o cliente 
ama na loja física e, feliz-
mente, soluções de e-com-
merce e gestão dedicadas 
ao setor estão evoluindo 
cada vez mais para apoiar 

essa transformação. Além 
de um e-commerce intui-
tivo, é necessário que ele 
seja personalizável. Se o 
cliente gosta de provar 
os óculos, é preciso ofe-
recer ferramentas que 
permitam o teste online 
- soluções como testar o 
modelo por meio de foto de 
rosto do cliente ou câmera 
aberta, permitindo que ele 
se olhe de vários ângulos 
(como em um espelho), 
têm conquistado bom es-
paço e garantido receita 
no nicho. 

A exemplo, o Mercadão 
do Óculos, que adotou uma 
experiência personaliza-
da do tipo, recentemente 
anunciou incremento de 
15% em faturamento e 
30% em ticket médio entre 
março de 2020 e março de 
2021, mesmo com o abre e 
fecha do comércio físico. 
Mas a experiência precisa 
ser combinada com aten-
dimento de excelência. É 
preciso ser rápido, prático, 
eficaz e atencioso desde o 
começo da operação até 
o pós-venda, oferecendo 
também a maior variedade 
possível de formas de paga-
mento (de cartão de crédito 
a Pix e QR Code). 

Com o consumidor feliz, 
a propaganda é gratuita e a 
possibilidade de fidelização 
é grande. Dessa forma, mos-
trar o cuidado com ele, além 
de estreitar o relacionamen-
to, torna-se um diferencial 
competitivo e coloca a loja 
em outro patamar para o 
consumidor. Nos bastidores 
do e-commerce, a operação 
precisa estar afinada - de 
nada adianta proporcionar 
a melhor experiência para 
o cliente se, na hora de fi-
nalizar a compra, o modelo 
escolhido não está mais 
disponível na região, por 
exemplo. 

Na pandemia, com o 
crescimento das vendas 
digitais, a omnicanalida-
de, estratégia que integra 
canais de venda física e 
online, se consolidou no 
varejo. Na prática, significa 
integração dos estoques de 
todas as unidades, centro de 
distribuição e e-commerce, 
permitindo, por exemplo, 
que o produto circule en-
tre as lojas para que nunca 
esteja em falta, que os itens 
comprados sejam enviados 
da localização mais próxima 
ao cliente, reduzindo custo 
de frete e prazo de entrega, 
e até mesmo que o cliente 
retire a compra na loja mais 
próxima. 

É preciso acompanhar o 
mercado, e como em todo 
processo de mudança, estar 
aberto às novas tendências. 
O mercado está em evolu-
ção constante e tecnologias 
já permitem que o melhor 
da experiência física das 
óticas seja implementado 
no digital. Se antes o consu-
midor se adaptava à oferta 
do varejista, essa lógica já 
se inverteu - e o varejista 
que não se preparar para 
o novo consumidor, mais 
digital e exigente, esta-
rá fadado a uma receita 
limitada, sem atingir seu 
potencial máximo. 

(*) - É diretor comercial da Linx.

Caio Camargo (*)

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

O pretendente: JOSÉ ELISSANDRO DE SOUSA, nascido em Amontada, CE, no dia 
(22/08/1994), profissão ajudante geral, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Gonçalves de Sousa e de Marleuda 
Camilo de Sousa. A pretendente: GILDERLENE DOS SANTOS DAMIÃO, nascida em 
Amontada, CE, no dia (06/04/1995), profissão vendedora, estado civil solteira, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Gildo Damião e de 
Maria dos Santos Batista.

O pretendente: CAIO GONÇALVES PEREIRA, nascido em Itaquaquecetuba, 
SP, no dia (20/02/1996), profissão controlador de qualidade, estado civil solteiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Soares 
Pereira e de Marlene Pereira Soares. A pretendente: QUÉZIA GABRIELA BRITO 
DE OLIVEIRA, nascida em Dirceu Arcoverde, PI, no dia (21/01/2002), profissão 
ajudante geral, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de João Manoel de Oliveira Filho e de Maria dos Santos de 
Brito Oliveira.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: UALAS MENDES NOVAIS, profissão: montador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Gabriel, BA, data-nascimento: 04/08/1987, residente e domiciliado 
em São Gabriel, BA, filho de Valter Novais Abreu e de Irani Mendes Novais. A pretendente: 
DANILA MARTINS DE SOUZA, profissão: analista, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 05/10/1987, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Deinivaldo Ferreira de Souza e de Nildecy 
Martins de Souza.

O pretendente: ANDRE HENRIQUE EDUARDO DE JESUS, profissão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 
08/11/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Roberto de Jesus e de 
Katia Adriana Eduardo. A pretendente: LUCIANA SOVIRE SILVA, profissão: enfermeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
26/03/1991, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Persio 
Celio Silva e de Lucia Helena Sovire Silva.

O pretendente: MARCOS GONÇALVES DA SILVA MARCELINO, profissão: analista de 
T.I., estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 
27/07/1994, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcelo 
Marcelino e de Marcia Gonçalves da Silva Marcelino. A pretendente: AMINIE MORAES DE 
SOUZA, profissão: analista de despesas corporativas, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 25/08/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Ednei Lima de Souza e de Maria Salete Moraes Souza.

O pretendente: EDUARDO SENA DE OLIVEIRA, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 30/12/1989, residen-
te e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Wilson de Oliveira e de 
Cristina Sena de Oliveira. A pretendente: THAYNÁ ISABELLA LOURENÇO DE SOUZA, 
profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 12/11/1998, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Juvencio de Assis de Souza e de Patricia Maria Lourenço de Souza.

O pretendente: RAFAEL DE LIMA, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, naturali-
dade: em Recife, PE, data-nascimento: 08/06/1995, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Kariana Maria de Lima. A pretendente: LARISSE DA 
SILVA SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Major Isidoro, 
AL, data-nascimento: 02/12/1998, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Maria de Fatima da Silva Santos.

O pretendente: GUSTAVO TOTH, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 14/09/1999, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Toth e de Kátia Gomes do Espirito 
Santo Toth. A pretendente: STEPHANI CAMARGO FLORENTINO, profissão: engenhei-
ra ambiental, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
20/10/1998, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Dirceu 
Florentino Junior e de Catia Camargo Quintas Florentino.

O pretendente: RENATO WELLINGTON SILVA DE ALBUQUERQUE, profissão: ferra-
menteiro, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nasci-
mento: 29/10/1990, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho 
de Wellington Rodrigues de Albuquerque e de Roseane Silva Valdevino de Albuquerque. 
A pretendente: CAMILLA DOS SANTOS FAUSTINO, profissão: auxiliar de escritório, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 23/05/1995, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jefferson Romão 
Faustino e de Monica Rodrigues dos Santos.

O pretendente: RICARDO ESPOLAOL DOS SANTOS ABREU, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
16/12/2000, residente e domiciliado em Penha de França, SP, filho de Ricardo Ramos 
dos Santos Abreu e de Andreia Espolaol Gomes Abreu. A pretendente: AMANDA 
FERREIRA ZARNEK, profissão: assistente social, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 09/07/1995, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Ferreira e de Telma Zarnek 
Gomes Lourenço Ferreira.

O pretendente: BRUNO DE SÁ SILVA LEITE, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 17/04/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdete de Sá Silva Leite e de Edmilson 
Oliveira Leite. A pretendente: ANANDA SIERRA GAMA, profissão: psicóloga, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 26/02/1994, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jose Geraldo 
Gama e de Umbelina Sierra Gama.

O pretendente: PAULO RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA, profissão: gerente 
comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nas-
cimento: 15/01/1990, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de 
Paulo Cézar Anastacio Ferreira e de Katia Silene de Oliveira Ferreira. A pretendente: 
ALINE GOMES DE ALMEIDA, profissão: comissária de bordo, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 01/03/1998, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de André Costa Almeida e de 
Sônia Maria Gomes de Carvalho.

O pretendente: ALIOUNE KOR, profissão: artista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Senegal, data-nascimento: 17/03/1975, residente e domiciliado em Penha de 
França, São Paulo, SP, filho de El Hadji Mama Kor e de Marie Thiam. A pretendente: 
DANIELA SANTOS SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital, São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1983, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Joselito Ribeiro Silva e de 
Maria José dos Santos.

O pretendente: MARCO ANTONIO PEREIRA, profissão: chefe de cozinha, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Andradina, SP, data-nascimento: 13/05/1965, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Sebastião Pereira e de Ivanir 
Rosselli Pereira. O pretendente: ADELSON OLIVEIRA ARAÚJO, profissão: professor, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Anápolis, GO, data-nascimento: 17/07/1965, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Nelson de Melo 
Araújo e de Delza Oliveira Araújo.

Nos últimos anos acom-
panhamos o surgi-
mento de diversos 

tipos de fraudes nos meios 
de comunicação. Dentro 
das empresas essa realida-
de ainda é vista e pode ser 
causada pela velocidade das 
mudanças organizacionais, 
onde os controles internos 
não acontecem na mesma 
intensidade. Por outro lado, 
com o avanço da tecnologia 
em todos os setores, ficou 
mais fácil detectar os pro-
blemas que as corporações 
enfrentam no dia a dia. 

As fraudes podem ser vis-
tas em qualquer atitude de 
má-fé ou mesmo ilícita que 
um colaborador realiza a fim 
de obter benefícios para si ou 
para terceiros. Essa atitude 
pode acontecer por meio de 
omissão, abuso de poder, 
mentiras, quebra de con-
fiança e burla de normas e 
políticas da instituição. Para 
facilitar, Thiago Campaz, 
CEO do VExpenses elencou 
os principais tipos de frau-
des e como as companhias 
podem evitá-las. Confira: 
	 •	Superfaturamento - É 

uma prática comum em 
despesas relacionadas a 
restaurantes, postos de 
gasolina e até mesmo 
em hotéis. Para exem-
plificar, ela acontece da 
seguinte forma: a pessoa 
pede uma nota fiscal 
com valor superior ao 
que foi desembolsado 
realmente. Dessa forma, 

Com o avanço da tecnologia em todos os setores, ficou mais fácil 
detectar os problemas que as corporações enfrentam no dia a dia.

Os principais tipos de fraudes 
empresariais e como evitá-los?

As fraudes podem ser vistas em qualquer atitude de má-fé ou mesmo ilícita que um colaborador 
realiza a fim de obter benefícios para si ou para terceiros

fiscais do colaborador 
para as comprovações 
de custos. Então, é in-
comum ocorrer perdas 
de comprovantes fiscais 
ou até mesmo alterações 
desses documentos. 

  Para driblar essa situa-
ção, implemente ferra-
mentas que lêem auto-
maticamente recibos e 
notas fiscais, armazenem 
em nuvem e lancem os 
valores em um relatório. 
Isso com certeza fará a 
diferença. 

	 •	Despesas escondidas - 
A maioria das empresas 
proíbe o reembolso de 
cigarros e/ou bebidas 
alcoólicas. Todavia, para 
burlar esse sistema, 
muitos funcionários so-
licitam que o estabele-
cimento insira na nota 
outro produto de igual 
ou maior quantia. Uma 
sugestão para evitar esse 
acontecimento é criar o 
hábito de realizar audito-
rias das despesas dentro 
da corporação. 

  Fora isso, também pode-
se promover pesquisas 
detalhadas sobre os 
gastos de colaboradores 
e seus hábitos de con-
sumo. Além de, é claro, 
penalizar - de forma 
ética - quem age dessa 
maneira para que a pes-
soa não seja reincidente 
neste erro. - Fonte e ou-
tras informações: (www.
vexpenses.com.br). 
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ele ‘tira’ um dinheiro por 
fora com essa ação. Para 
evitar esse tipo de con-
duta, uma boa política 
de reembolso precisa 
ser adotada e seguida, 
contendo um processo 
bem estruturado e oti-
mizado com as diretrizes 
de compliance. 

	 •	Gastos Pessoais - Essa 
é uma das fraudes mais 
comuns, principalmente 
nos seguintes casos: uso 
do carro da empresa para 
realização de atividades 
pessoais e na hora dos 
passeios com a quilo-
metragem da companhia 
em atividade externas ou 
viagens. Tenha cuidado! 
Principalmente se ela 
oferece cartão corpora-
tivo. 

  Todas as regras de uso 
precisam ser claras e 
devem ser seguidas, 
inclusive, aceitar fatu-
ras de cartão de crédito 
como comprovante de 
despesa para reembol-
so pode ser perigoso. 
Uma saída prática para 
esse problema é o uso 
do cartão corporativo 
pré-pago, pois com eles 
é possível estabelecer o 
limite de gastos, além de 
possibilitar uma acom-
panhamento online em 
tempo real. 

	 •	Extravio de compro-
vantes - Para ter uma 
boa gestão estratégica, 
juntamente de um con-
trole financeiro eficiente 
da companhia é essencial 
exigir todas as notas 
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