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A fraude está 
na urna

Por Heródoto Barbeiro

Política
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Os ataques de ransomware continuam exitosos e direcionados não 
apenas a grandes empresas ou organizações, mas também a municípios 
e pequenas empresas que podem não ter meios suficientes para se 
defender contra ataques. A ESET, empresa líder em detecção proativa 
de ameaças, lista cinco ações a serem tomadas agora para minimizar 
o impacto que um incidente com essas características pode causar. 
Se uma empresa for afetada por um ataque de ransomware ou se 
você quiser estar preparado caso isso aconteça, a ESET recomenda 
considerar os seguintes aspectos:  

Ransomware: cinco ações para minimizar seu impacto

A era digital e o mundo em constante mudança estão alterando as for-
mas das empresas administrarem seus negócios, fazendo emergir novos 
paradigmas de gestão da inovação, a chamada inovação 4.0. Fortificada 
pela crise global de 2020, o conceito forçou as empresas a amadurecer, 
sendo mais proativas e correndo mais riscos a fim de acelerar esse pro-
cesso de inovação para sua sobrevivência. Além disso, uma comunidade 
de grandes empresas está envolvida nessa discussão, já que segundo um 
estudo realizado em 2020 pela Boston Consulting Group, mais de 40% das 
empresas grandes estudadas foram consideradas líderes de inovação.  

Crise global forçou empresas a entrar em uma 
nova era de inovação

Combater a corrupção e criar programas que garantam maior 
transparência, ética e integridade em quaisquer setores é um caminho 
coletivo, que envolve empresas - em suas iniciativas individuais e co-
munitárias - e o Governo, em papel de implantar leis e fiscalizar. Neste 
contexto, a implementação de compliance ou programa de integridade 
é muito importante. Por se tratar de um conjunto de normas que reduz 
a incidência de fraudes e desconformidades, que geram desvios de 
recursos; essa metodologia também diminui riscos de sanções legais, 
perdas financeiras e de reputação.  

Sete passos para implantar um programa de integridade

fizkes/CANVAS

Negócios em Pauta

Educação Financeira nas escolas
Escolas da rede pública estadual têm até o próximo dia 31 para 

confirmar adesão ao programa 'Aprender Valor'. A iniciativa do Banco 
Central estimula competências e habilidades relacionadas à educação 
financeira e consumo para gestores, professores e estudantes do ensino 
fundamental, com destaque para Matemática, Português e Ciências Hu-
manas. Financiada com recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, 
do Ministério da Justiça, a ação vem sendo implementada em caráter 
experimental, em escolas selecionadas de cinco estados. "O programa 
disponibiliza formações específicas para o desenvolvimento profissional 
dos gestores escolares e professores, além de um conjunto de projetos 
escolares para os nove anos do ensino fundamental”, diz o secretário da 
Educação do Estado/SP, Rossieli Soares (https://aprendervalor.caeddi-
gital.net/#!/programa).     Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Algar Telecom busca startups para apoiar 
seus franqueados

@A Algar Telecom está em busca de startups e empresas com 
soluções modernas de tecnologia que possam melhorar a 

gestão das lojas físicas abertas pelos franqueados e a experiên-
cia dos clientes dentro ou fora dessas lojas. Os ganhos podem 
ser trazidos, por exemplo, pelo uso de softwares maduros que 
forneçam informações em tempo real sobre os processos que 
suportam o negócio, com dados de previsibilidade, desempenho 
de vendas, mapas de calor etc. Com inscrições abertas de 15 
de julho até 15 de agosto por meio de formulário online, esse é 
um dos desafios nacionais que será realizado por meio do Open 
Maker, hub de inovação voltado para a Indústria 4.0 localizado 
em Uberlândia (MG). A iniciativa tem a Algar Telecom como uma 
de suas mantenedoras ao lado de outras empresas e instituições, 
como o Senai/Fiemg e a Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU) (https://conteudo.inovacaobrain.com.br/open-maker-
-challenge-2021).    Leia a coluna completa na página 2

AI/open-maker-challenge-2021

TECNOLOGIA

Como disse o filósofo chinês  
Lao-Tse: "Uma viagem de mil milhas 
começa com o primeiro passo". 

Empreender é uma tarefa complexa. Não 
apenas precisa de uma grande ideia, como 

também investir tempo, dinheiro e muito esforço 
para que o projeto tome forma, ganhe vida e 
supere constantemente novos obstáculos. E 
quando os resultados começam a aparecer, é 
extremamente gratificante.

Criar uma pequena empresa gera múltiplos 
benefícios - para os empreendedores e para a 
sociedade. Dados da Cepal (Comissão Econômi-
ca para a América Latina e o Caribe) mostram 
que as MPMEs na América Latina empregam 
67% de todos os trabalhadores, sendo um forte 
elemento de desenvolvimento social. No Brasil, 
o percentual é de até 70%.

Em 2017 a ONU decidiu criar o Dia Interna-
cional das Micro, Pequenas e Médias Empresas 
(MPMEs). A data escolhida foi 27 de junho, 
com o objetivo de apoiar as metas da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável pela 
criação de postos de trabalho e do desenvolvi-
mento econômico. Mas qual o segredo dessas 
empresas para gerar um impacto tão grande? 

Muitas delas buscam trazer soluções para os 
problemas que enfrentamos hoje em dia, e aju-
dam a tornar a nossa vida mais fácil. Seja abrindo 
uma pequena loja de bairro para quem busca 
a conveniência local ou desenvolvendo novos 
serviços digitais para facilitar a nossa rotina, 
um ponto comum é a experiência que trazem 
para seus clientes. Para refletir sobre o dia e 
homenagear estas mentes transformadoras, 
listei três grandes lições que essas companhias 
nos ensinaram:

1. Agilidade - Estamos enfrentando tempos 
incertos e algumas PMEs estão nos mostrando 
o quanto a agilidade é importante em períodos 
instáveis como o último ano. Muitas foram 
capazes de se adaptar rapidamente às novas 
necessidades de seus clientes, como apontou 
o estudo CX Trends 2021. A pesquisa mostrou 
que 67% dos pequenos negócios implementa-
ram novas ferramentas ou processos no ano 
passado, o que resultou na sobrevivência e, 
em muitos casos, no crescimento do negócio.

O que pudemos aprender com as 
MPMEs no último ano?
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À medida que a Covid-19 acelerou a transfor-
mação do mercado e até a dinâmica do trabalho 
- que deixou de ser presencial para ser 100% 
remoto -, as PMEs investiram rapidamente em 
tecnologias para gerenciar seus funcionários a 
distância e adaptar-se às novas circunstâncias 
e necessidades. Com o apoio de ferramentas 
digitais, elas puderam expandir seus negócios 
para regiões antes inacessíveis, competindo 
mais de perto com grandes empresas.

2. Proximidade com os clientes - A Ex-
periência do Cliente é um investimento, e não 
uma despesa. Muitos negócios já compreendem 
a importância de colocar o cliente no centro, 
porque tê-los satisfeitos é a melhor forma de 
fidelização. De fato, 75% dos consumidores 
afirmam estar mais dispostos a gastar com 
marcas que ofereçam uma boa experiência de 
compra e de atendimento. 

Um recorte da pesquisa 2020 de Maturidade em 
CX das PMEs mostrou ainda que investir mais 
na personalização do relacionamento com os 
consumidores também foi um grande diferencial. 
Durante a pandemia, a pesquisa mostrou que as 
pequenas e médias que investiram em CX tiveram 
3,6 vezes mais chances de aumentar a sua base 
de clientes. Uma das tendências que a pandemia 
também acelerou foi a troca de mensagens entre 
as empresas e seus clientes. 

Com todo mundo passando mais tempo em 
casa e se apoiando na tecnologia para inter-
mediar as relações, houve um aumento no 
uso de mensageria, como o WhatsApp, chat, 

Instagram, entre outros. Esse modelo confere 
muitas vantagens para ambos os lados por ser 
prático e ágil. Para as pequenas empresas, esses 
canais significaram uma digitalização do modelo 
comercial, tornando-se ainda, para muitas, a 
alternativa para a sobrevivência do negócio.

 
3. Empatia - Com todas as transformações que 

vivemos no último um ano e meio, um serviço ágil 
já não é mais suficiente para os consumidores. 
É preciso se apoiar na empatia e nos valores da 
marca para construir um bom relacionamento. 
Hoje, com tantas opções parecidas de produtos e 
serviços, as pessoas buscam consumir daquelas 
marcas que se identificam e que procuram deixar 
um legado positivo para a sociedade. 

A transformação digital para as micro, pequenas 
e médias vai além da incorporação de novas tecno-
logias ou um upgrade no e-commerce. Ela envolve 
a mudança cultural na forma de pensar dessas 
empresas, que refletirá em novas formas de agir. 

Dessa forma, o desafio que passamos em 2020 
apresentou oportunidades para a digitalização dos 
pequenos negócios e os que se saíram melhor se 
apoiaram em processos ágeis, personalizados e 
empáticos no serviço ao cliente. São lições apren-
didas para enfrentar os desafios de uma realidade 
em constante mudança e que os empreendedores, 
sempre os mais afetados por qualquer turbulên-
cia sócio-econômica, podem usar de inspiração. 
Afinal, o Brasil precisa de vocês.

(Fonte: Paula Villani é gerente PME para a Zendesk 
na América Latina - www.zendesk.com.br).

Propaganda política  
em rádio e TV

Emissoras de rádio e TV podem ser re-
muneradas por exibição de propagandas 
políticas partidárias na programação, que 
foram suspensas em 2018 e os partidos 
ficaram sem espaço nas mídias para 
publicação de informações. O Senado 
aprovou projeto que libera os partidos 
para comprar espaços de divulgação 
nas grades das emissoras de rádio e TV. 
O projeto agora segue para a aprovação 
da Câmara dos Deputados (Brasil/61).
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News@TI
7º Workshop de Soluções Matemáticas para 
Problemas Industriais

@Realizada em formato virtual, a 7ª edição do Workshop de So-
luções Matemáticas para Problemas Industriais ocorrerá de 6 

a 10 de setembro deste ano. O evento é organizado pelo Centro de 
Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI) em parceria 
com o Centro de Projetos e Inovação do IMPA. As inscrições estão 
abertas até 30 de agosto e devem ser feitas no sistema institucional 
do IMPA (https://centropi.impa.br/7wsmpi/).

UEMP promove evento com meio milhão  
de vagas de empregos

@A UEMP vai realizar de 19 a 23 de julho a semana de webinar gra-
tuito voltado a candidatos interessados em retornar ou encontrar 

novas oportunidades de emprego. Ao todo, o evento vai ofertar meio 
milhão de vagas, terá palestras com quinze profissionais reconhecidos 
pelo mercado e oito conteúdos exclusivos fornecidos pelo Trilhas do 
Sucesso, parceiro da UEMP nessa jornada, dentro da comunidade para 
auxiliar os candidatos a se profissionalizar. A expectativa da UEMP, 
criada pelo Banco Nacional de Emprego (BNE), é reunir um milhão 
de participantes ao longo dos cinco dias. Para realizar a inscrição, 
os candidatos devem se cadastrar até 19 de julho por meio do site: 
Jornada Digital do Trabalho (jornadadigitaltrabalho.uemp.com.br).

Prodam SP lança programa de diversidade e 
inclusão

@A Prodam SP, empresa de tecnologia da cidade de São Paulo, 
passa a oferecer a partir de agosto, o programa Novo Olhar de 

Diversidade e Inclusão voltado especialmente aos grupos mais vulne-
ráveis da sociedade. A iniciativa tem como diretriz realizar ações para 
as áreas de equidade de gênero, raça e etnia, pessoas com deficiência, 
socioeconômico e LGBTQIA+. Os objetivos do programa consistem em 
garantir um ambiente de trabalho livre de preconceito e discriminação, 
em que cada pessoa possa ser quem realmente é. As inscrições para 
o programa de estágio do Novo Olhar da Prodam SP estarão abertas a 
partir de 19 de julho pelo endereço estagio@prodam.sp.gov.br.

Coluna do Heródoto

Não dá para confiar 
no sistema eleitoral. 
Fica cada vez mais 
claro para todos que 
ele é manipulável 
e não representa a 
vontade política do 
povo brasileiro. 

As sessões eleitorais 
são um verdadeiro 
turbilhão de fraudes, 

onde o eleitor entra, vota em 
um candidato e não sabe se 
o seu voto coincide com seu 
desejo. Os que manipulam 
o sistema garantem a lisura 
do pleito e os escolhidos nas 
urnas são os que verdadeira-
mente vão ocupar os postos 
nos poderes executivo e 
legislativo. 

É assim que funciona nos 
últimos tempos e qualquer 
mudança no sistema é um 
golpe contra as instituições, 
contra a democracia brasi-
leira. Os chefes políticos são 
contra qualquer mudança 
no sistema eleitoral. 

Têm maioria no Congres-
so Nacional de onde deve se 
originar qualquer projeto 
que proponha mudança no 
sistema. Ele é confortável 
para a manutenção do poder 
das oligarquias estaduais.

Estas, por sua vez, con-
trolam o poder federal e a 
eleição para presidente da 
república. As acusações de 
fraudes eleitorais são cons-
tantes, e geralmente lidera-
das pelos partidos que são 
derrotados nas eleições. A 
falta de uma urna auditável, 
com voto impresso e secre-
to, contamina o processo 
de escolha dos governantes 
do país. 

Consolida o poder sempre 
nas mãos dos mesmos e 
estes por sua vez garantem 
que os privilégios jamais 

serão extintos, uma vez 
que controlam o legislati-
vo. Reforma política, nem 
pensar. Sufrágio universal 
só pro forma.

 Partidos políticos da opo-
sição querem o fim do cha-
mado voto a bico de pena,ou 
seja o sistema onde o eleitor 
pega a caneta e escreve o 
nome do seu candidato. 

Se não souber escrever, 
um “assessor” do chefe po-
lítico local o ajuda. Se não 
consegue ler o nome do can-
didato que está escolhendo, 
não há o menor problema, 
alguém escolhe por ele. 

Urna auditável. Urna inde-
vassável. Voto secreto. Fim 
do voto aberto. Estes são 
alguns slogans da Aliança 
Liberal que tem como ca-
beça de chapa o presidente 
do Rio Grande do Sul e 
ex- ministro da fazenda 
do presidente Washington 
Luís, Getúlio Vargas. 

A eleição no sistema anti-
go, mais uma vez, aponta a 
vitória do candidato oficial, 
Júlio Prestes. O resultado 
é proclamado aos quatro 
ventos e, mais uma vez, a 
oposição denúncia fraude 
e manipulação. Não tem 
legitimidade, dizem os 
aliancistas, com o apoio de 
segmentos do exército. 

Esta crise política não é 
igual às outras. Detona um 
levante armado que culmina 
com a deposição do pre-
sidente, o exílio do eleito 
e a ascensão de Vargas ao 
poder, onde fica por 15 anos. 

Acabou-se o voto a bico de 
pena. Acabaram as eleições 
com a ditadura que sobre-
viveu até 1945.

(*) - Record News, Portal R7 e Nova 
Brasil fm. É professor e jornalista, 

palestras e Midia Training  
(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

A fraude 
está na urna
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O valor dos dados  
e como protegê-los

O volume de dados produzido, transacionado e armazenado tem crescido exponencialmente. 

Fábio Kruzich (*)

Há pouco tempo falávamos de 
kilobytes (1.000 bytes) e me-
gabytes (1.0002 bytes), e hoje 

falamos de gigabytes (1.0003 bytes) e 
terabytes (1.0004 bytes). As projeções 
indicam que, em breve, deixaremos 
os anteriores para trás, e comumente 
usaremos o zettabyte (1.0007 bytes) e 
o yottabyte (1.0008 bytes).

Essa mudança de nomenclatura vem 
para acompanhar o volume de dados do 
nosso dia a dia. Entre os exemplos po-
demos citar 6.659 pacotes despachados 
por minuto pela Amazon; US$ 1 milhão 
gasto por minuto online; US$ 239 mil 
sendo transacionados por minuto no 
Venmo (primo americano do PicPay); 
e a utilização massiva de ferramentas 
de colaboração, com mais de 260 mil 
usuários por minuto utilizando o Zoom 
e o Microsoft Teams. Todos os dados, 
pessoais ou não, são resultados de 
interações e negócios que fazemos, 
sendo que precisarão seguramente ser 
armazenados.

E quanto mais dados disponíveis, 
maior a possibilidade de vazamentos 
deles. Segundo o site Information is 
Beautiful, considerando vazamentos 
acima de 30 mil registros, de 2004 a 2020 
tivemos mais de 11 bilhões de registros 
pessoais vazados em 367 episódios. Os 
vazamentos foram classificados como 
"vazou intencionalmente", "aparelho 
perdido", "erro/falha", "segurança 
pobre" e "ataque hacker". 91% dos 
registros vazados ocorreram por baixa 
segurança na proteção dos dados ou 
foram hackeados.

Analisando o cenário nacional, te-
mos alguns exemplos de falhas que 
poderiam gerar ou geraram vazamen-
tos de dados, como aquela ocorrida 
no sistema do Detran-RN em 2019, a 

das financeiras, risco reputacional para 
quem é vítima de vazamento, utiliza 
dados vazados ou sofre golpes, além 
de medidas ilegais indevidas (como 
negativar um cliente indevidamente) 
e multas regulatórias aplicadas pela 
ANPD (Agência Nacional de Proteção 
de Dados). Esses problemas podem 
atingir tanto empresas como consu-
midores.

É realidade que as empresas já 
têm frentes de atuação em relação à 
segurança de dados, mas reforçamos 
a necessidade de ações como a cons-
cientização dos funcionários sobre a 
política de segurança. Outras questões 
importantes são a conscientização de 
consumidores sobre as melhores prá-
ticas de segurança, o aprimoramento 
de serviços - com foco na segurança 
e boa experiência e usabilidade pelo 
cliente -, e por fim a transparência na 
comunicação sobre eventuais vazamen-
tos de dados.

(*) É head de desenvolvimento de negócios e 
serviços da FICO América Latina e Caribe

disponibilização de acesso ao banco de 
dados do Ministério da Saúde em 2020 
e mais recentemente a oferta de venda 
de bases de dados de 223 milhões de 
brasileiros, muitos inclusive já faleci-
dos. Esta última acarretou a prisão, 
em 19 de março desse ano, do hacker 
conhecido como "Vandathegod" pela 
Polícia Federal.

Tudo isso nos faz acender um aler-
ta sobre a necessidade de estarmos 
constantemente atentos a eventuais 
utilizações de nossos dados por tercei-
ros, além da prevenção a fraudes nas 
empresas. Há tentativas constantes 
de engenharia social - como aqueles 
supostos sorteios em que você precisa 
enviar diversos dados pessoais para 
concorrer -, invasão de contas - com 
destaque para a clonagem do WhatsApp 
-, identidades sintéticas - construção 
de uma nova identidade com um apa-
nhado de dados- e extorsão, utilizando 
informações sigilosas.

Os vazamentos e a utilização indevida 
de dados podem também acarretar per-
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A transformação digital já fazia 
parte das agendas corporativas bem 
antes da pandemia. Mas foi justamen-
te durante a Covid-19 que muitas 
companhias se viram obrigadas a se 
tornarem, o mais rápido possível, digi-
tais para se manter no mercado. Isso 
significou, em muitos casos, adoção 
de diferentes soluções, porém com 
pouca ou nenhuma estratégia. 

Ao implementarem rapidamente 
tecnologias para se adaptar às necessi-
dades sem um planejamento assertivo 
e bem definido, muitas organizações 
estão, agora, tentando consertar o 
roadmap de TI - é isso que define a 
segunda onda da transformação digital. 

As três ações errôneas que mais 
se repetiram ao longo da pandemia, 
e que hoje refletem negativamente 
nas empresas são:

Implementação de low-code sem 
planejamento: Com o objetivo de 
obter ganhos rápidos, muitas organi-
zações implementaram a tecnologia, 
mas sem pensar em escalabilidade 
ou conexão com as demais, gerando 
aplicações   isoladas rodando em 
plataformas diferentes que não con-
versam entre si. Situações como essa 
ocasionam ineficiência do low-code.

Ter diferentes estratégias de co-
municação com o público nas várias 
frentes de contato: Não padronizar 
o estilo de atendimento aos seus 
clientes, no app, site e chatbot leva 
a experiências desconectadas e ruins 
para os consumidores e, por conse-
quência, a um maior risco de perda 

de clientes. 

Definir a estratégia comercial focada 
no produto: Não estabelecer ofertas 
voltadas a suprir as necessidades e 
expectativas dos clientes, mas sim fo-
cadas somente no portfólio de serviços 
ou produtos, foi outro grande equívoco 
cometido por muitas marcas.

Analisados estes erros, quais os 
passos e ações que as organizações 
devem seguir para voltar ao caminho 
correto quando o assunto se refere 
a investimentos de TI estratégicos e 
realmente assertivos?

Reavalie a estratégia de Transforma-
ção Digital: Analise se todas as imple-
mentações feitas durante a pandemia 
foram decididas a toque de caixa ou 
se há um planejamento, mesmo que 
intrínseco, de longo prazo. Determi-
ne uma estratégia de transformação 
digital abrangente, que englobe tanto 
metas de curto como de longo prazo 
para a organização.

Faça uma auditoria tecnológica: É 
necessário saber quais tecnologias 
estão funcionando, quais não estão e 
o porquê fazem parte do seu roadmap. 
É possível que muitas destas soluções 
implementadas às pressas estejam 
funcionando soltas, sem conexão 
com as demais. Tente reunir todas as 
tecnologias em uma única plataforma 
low-code, para facilitar o dia a dia do 
time de TI e para o negócio fluir de 
maneira mais eficiente possível, tan-
to para os profissionais quanto para 
garantir resultados sempre melhores 
aos clientes. 

Adote uma abordagem de design 
thinking: Sucesso e prosperidade nos 
negócios requerem planejamento e 
equipe capacitada. Adote princípios 
de design thinking não apenas para 
ajudar a identificar os problemas que 
precisam ser resolvidos, mas para 
capacitar ainda mais todos os profis-
sionais para resolver estes problemas 
com excelência.

Fomente uma cultura de inovação: 
Quando os colaboradores inovarem 
ou fizerem algo brilhante, que cer-
tamente fará a diferença se prati-
cado por todos, valorize o trabalho 
do profissional e aplique a prática 
nova por toda a organização. Além 
de benefícios para os negócios, a 
empresa também retém e valoriza 
seus talentos.

Aposte em ações de Employee 
Experience: Com todas as mudanças 
causadas pela Covid-19, as percep-
ções e preferências das pessoas 
agora são diferentes. Surgiu nos 
colaboradores uma necessidade por 
boas e satisfatórias experiências no 
dia a dia de trabalho. Hoje em dia, 
sua organização pode ter as melhores 
ferramentas, mas se as pessoas que a 
compõem não estão bem, seu negócio 
não será bem sucedido. Funcioná-
rios felizes e engajados performam 
melhor e sua organização além de 
conseguir atrair, envolver e reter ta-
lentos, ainda terá o resultado disso no 
andamento, sucesso e prosperidade 
dos negócios.

(Fonte: Mauricio Prado Silva, diretor-geral da 
Pegasystems para América Latina)

Segunda onda da transformação digital ou conserto 
de investimentos mal feitos? 
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que permite realizar simulações de financiamento e avaliações de crédito 
de forma fácil e rápida para compra de veículos. O serviço, que já estava 
disponível para a compra de automóveis por pessoas físicas, agora aten-
de também aos clientes registrados como pessoa jurídica. Além disso, a 
funcionalidade da ferramenta foi ampliada, passando a abranger também 
simulação de financiamento e seguros para clientes pessoas física e jurídica 
de caminhões e vans. Saiba mais em: (www.bancomercedes-benz.com.br). 

E - Minha Loja Virtual
A Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net) realiza o Ciclo 
MPE - palestras gratuitas que ensinam os participantes a planejar, montar 
e operar uma loja online -, nos próximos dias 21 e 22, das 19h às 22h. Os 
participantes aprendem os seguintes temas: o passo a passo para planejar 
a implantação do seu e-commerce; como criar a sua loja virtual; como 
usar a logística para atrair mais visitas para sua loja; como transformar 
visitantes em consumidores; operação eficiente: a importância das ERP’s 
e dos meios de pagamento na internet; vendas e marketing digital. Ao 
final, os participantes poderão tirar as suas dúvidas. Os interessados 
devem se inscrever pelo site (https://www.ciclo-mpe.net). Recebem o 
link de acesso à sala do evento por e-mail e, através da plataforma digital, 
podem tirar as dúvidas e receber mentorias em tempo real. 

F - Procuradoria da Fazenda 
Com o objetivo de impulsionar a transformação digital e facilitar o 
atendimento ao contribuinte para a regularização da dívida ativa com a 
União, a Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional (PGFN), em parceria 
com o Serpro, empresa de tecnologia do Governo Federal, agora oferece 
100% de seus serviços de forma digital no portal (https://www.regularize.
pgfn.gov.br/). A digitalização dos serviços garante mais praticidade e 
economia ao cidadão. Serviços como a solicitação de cópia de processo 
administrativo, que só era realizada por meio de atendimento presencial, 
foram migrados para a plataforma digital. Essa transformação coloca 
a PGFN entre as instituições públicas que buscam facilitar a vida do 
contribuinte brasileiro, não somente pela agilidade, mas também pela 
economia financeira e temporal gerada de um possível deslocamento 
físico.

G - Bolsa na Alemanha
A Fundação Alexander von Humboldt está oferecendo bolsas para apoiar 
projetos do que ela chama de “líderes do futuro”. Durante um ano, os 

A - Primeiro Mel Vegano
Uma empresa 100% brasileira que atua na área de biotecnologia – a 
Tecbio Holding – é a responsável pela criação do primeiro mel vegano do 
mundo, feito da mesma maneira realizada pelas abelhas. Isso foi possível 
graças a uma inovadora tecnologia de produção de enzimas, também 
empregadas em um polímero biodegradável em qualquer ambiente, 
com custo competitivo e tecnicamente capaz de substituir vários tipos 
de plásticos convencionais fabricados a partir do petróleo. Desde 2012, 
foram investidos R$ 10 milhões no desenvolvimento da tecnologia e na 
implantação de um laboratório de pesquisa e de uma fábrica em Santa 
Bárbara D’Oeste/SP. Saiba mais em: (www.tecbio.net).

B - Adaptações Literárias
A adaptação de um texto para outro formato atinge públicos que normal-
mente não seriam alcançados pelo material original, seja por questões 
sociais, linguísticas ou até mesmo de faixa etária. É essencial nos dias 
atuais que um profissional do mercado editorial saiba como dar andamento 
a um trabalho de adaptação.  Pensando nisso, o curso On-line ao Vivo 
“Adaptação literária: teoria, prática e mercado”, ministrado por Silvana 
Salerno, adaptadora com mais de 20 anos de experiência na função, 
está começando. As aulas acontecem em tempo real. Mais informações 
e inscrições: (www.universidadedolivro.com.br). 

C - Inovação para Startups
A KPMG anuncia o lançamento da premiação internacional “Global Tech 
Innovator 2021”. A iniciativa tem o propósito de identificar empresas 
tecnológicas inovadoras de rápido crescimento. Também apoiar startups 
com potencial para progredirem nos negócios e ajudar os principais 
inovadores tecnológicos globais interessados em assumir a liderança 
do mercado no futuro. Para participar, os candidatos precisam ter uma 
empresa em operação há 5 anos ou menos na forma atual; gerar receita 
entre US$ 1 milhão a US$ 10 milhões ou ter levantado pelo menos US$ 
500 mil em capital; ser um negócio de tecnologia pura, orientado para 
a tecnologia ou habilitado para tecnologia; não ser propriedade majori-
tária de uma grande empresa. Inscrições e mais informações: (https://
home.kpmg/br/pt/home/insights/2021/04/technology-innovator.html). 

D - Agilidade e Segurança 
O Banco Mercedes-Benz, líder em financiamento em todos os segmentos 
de atuação, acaba de lançar a nova versão do “Meu Mercedes”, ferramenta 

selecionados ficarão na Alemanha com auxílio financeiro mensal entre 
2.170 até 2.770 euros, apoio pedagógico e curso de idiomas. É essencial 
que as propostas tenham relevância social e impacto público duradouro. 
“Vamos ajudá-lo a se relacionar com futuros líderes internacionais para 
encontrar novas respostas para as questões globais de nosso tempo”, 
afirma a fundação. As candidaturas vão até 15 de outubro e são dire-
cionadas para pessoas que completaram graduação há até 12 anos no 
Brasil, além de Estados Unidos, África do Sul, China, Índia e Rússia. É 
necessário conhecimento das línguas inglesa e/ou alemã. Inscrições e 
mais informações em: (https://www.humboldt-foundation.de/).

H - Plataforma de E-commerce
A Locaweb anuncia aquisição da Bagy, focada em Social Commerce. Com 
essa aquisição, a companhia segue consolidada como o mais completo 
ecossistema de soluções de E-commerce do mercado. A Bagy é uma 
plataforma com mais de 13,5 mil clientes ativos. Seu objetivo é ajudar 
PME’s, pessoas físicas e influenciadores a montar uma loja virtual de forma 
rápida e simples. Fazendo o download do aplicativo da Bagy, o usuário 
consegue montar uma loja em poucos minutos, utilizando somente o 
celular para cadastrar os produtos, tirar ou escolher fotos, determinar os 
valores e ainda integrar com as redes sociais como Instagram, Facebook 
e também marketplaces como o Mercado Livre. Além disso, o app conta 
com a função de gerenciamento da loja de forma simples e intuitiva, na 
tela do celular, de onde estiver (https://site.bagy.com.br/lp/).

I - Expo Retomada
O setor de eventos ganha uma movimentação diferente a partir da 
próxima quarta-feira (21),  quando se inicia o calendário de eventos-
teste programados pelo Governo do Estado com rigorosos protocolos 
de segurança e testagem obrigatória de todos os visitantes. O primeiro 
deles, é a Expo-Retomada com foco na geração de negócios (B2B). Uma 
feira e um congresso acontecem simultaneamente, nos dias 21 e 22, no 
Santos Convention Center, o novo local para eventos na cidade de Santos. 
Um marco importante para o setor, já que os resultados obtidos durante 
os dois dias de evento ajudarão a definir os protocolos de segurança 
para a retomada dos eventos nas áreas de economia criativa, negócios, 
lazer, esportes e turismo. O credenciamento gratuito já está aberto e é 
destinado aos profissionais da imprensa e do setor de eventos, no site: 
(www.exporetomada.com.br).

J - Alternativa aos Bancos 
Se tornar uma alternativa para conectar o mercado financeiro com a 
economia real gerada pelas mais de 18 milhões de micro, pequenas e 
médias empresas existentes no Brasil. É com essa missão que o Contbank 
dá início às suas operações. Fundada por empreendedores da área de 
tecnologia e contabilidade, a fintech nasceu da observação dos fundadores 
sobre as dificuldades que as micro, pequenas e médias empresas têm 
para utilizar serviços financeiros com qualidade e custos justos, sejam 
eles crédito, serviços de pagamentos, cartões e outros necessários para o 
dia a dia das empresas. Outras informações em: (https://contbank.com/).

Ainda é vantajoso 
internacionalizar 
uma empresa? 

O Brasil está 
passando por 
um momento 
verdadeiramente 
complicado em 
diversos aspectos

Estamos atrasados em 
relação às vacina-
ções, se comparado 

aos Estados Unidos, por 
exemplo, que já imunizou 
mais de 50% de sua popu-
lação adulta. A economia 
também não está das me-
lhores. Antes mesmo da 
pandemia, já passamos por 
anos com o dólar e o euro 
em alta e, recentemente, o 
país saiu da lista das maio-
res economias do mundo, 
ranking realizado pela 
agência de classificação de 
risco, Austin Rating. 

O presente cenário 
nacional é desanimador 
para os negócios, então 
internacionalizar uma 
empresa é deveras vanta-
joso, principalmente em 
países que estão econo-
micamente mais fortes e 
têm potencial de cresci-
mento nos próximos anos. 
Os Estados Unidos são 
um grande exemplo, sen-
do a maior economia do 
mundo e com o histórico 
de que muitas das maio-
res empresas do mundo 
nasceram lá. 

Mesmo sendo viável ter 
uma empresa estrangeira 
e continuar morando no 
Brasil, a busca por quali-
dade de vida, segurança 
e uma educação melhor 
despertam nos brasileiros a 
vontade de se tornar um ci-
dadão estrangeiro. Muitos 
profissionais consolidados 
e competentes já estão se-

guindo este caminho. 
De acordo com o relatório 

fiscal dos Estados Unidos 
de 2020, foi registrada uma 
alta de 36% nos vistos EB2, 
categoria destinada para 
“profissionais excepcio-
nais”. Este percentual é 
bastante alto considerando 
que a imigração para os 
EUA foi difícil no último 
ano por conta da pandemia. 

É perceptível então que 
o cenário internacional 
está propício tanto para 
as companhias, quanto 
para os profissionais. A 
internacionalização pode 
trazer diversos benefícios 
para uma empresa, como 
maior acesso a investido-
res, prestígio empresarial, 
diversificação de mercado, 
alcance de mais clientes, 
entre outras vantagens. 

A priori, internacionali-
zar uma empresa parece 
algo burocrático, pois há 
muitas dúvidas a respeito 
do assunto e o receio de 
não dar certo, afinal, uma 
empresa é um patrimônio 
importantíssimo e que ga-
rante o emprego de diversas 
pessoas. Mas destaco que a 
internacionalização não é 
algo para se preocupar. 

Com profissionais com-
petentes e experientes no 
mercado, é completamente 
possível fazer a transição 
de empresa nacional para 
internacional sem estresse, 
desfrutando dos benefícios 
que essa operação pode 
trazer. E você, caro colega 
empreendedor, já pensou 
em levar seus negócios para 
outras terras?! 

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

especializada em migração, 
internacionalização de 
negócios e franquias.

Renato Alves (*)

A Câmara dos Deputados aprovou 
projeto que suspende até 31 de dezem-
bro de 2021 a comprovação de vida dos 
beneficiários junto ao INSS. A matéria 
retorna para análise do Senado. “A prova 
de vida presencial, num contexto de 
pandemia, serve como fio condutor que 
pode acarretar a morte daqueles que se 
submetem ao risco de contágio para não 

comprometer sua renda”, argumentou 
o relator da matéria, deputado Danilo 
Cabral (PSB-PE).

A prova de vida é realizada anualmente 
nas agências do INSS ou nos bancos 
onde o segurado recebe o benefício. 
“Não há justificativa para que, em um 
momento tão grave de crise sanitária, 
a prevenção a possíveis fraudes esteja 

acima da preservação da vida de milhões 
de brasileiros com o risco de corte do 
benefício”, disse o deputado. A prova 
de vida continua sendo feito no mês do 
aniversário do beneficiário, ainda que 
por procuradores. 

Beneficiários acima de 80 anos ou 
com dificuldades de locomoção devem 
ter máxima preferência no atendimento 

bancário para evitar demoras e exposi-
ção do idoso a aglomerações. Segundo 
Cabral, dados do INSS apontam que, até 
meados do mês de junho, dos 36 milhões 
de segurados, 23,6 milhões haviam 
realizado a prova de vida, faltando 12,3 
milhões de pessoas, que correm o risco 
de terem seus benefícios bloqueados nos 
próximos meses (ABr).

A Associação de Comér-
cio Exterior do Brasil 
(AEB) divulgou suas 

previsões para a balança 
comercial deste ano: as 
exportações deverão ficar 
em torno de US$ 270,052 
bilhões, com aumento de 
28,7% em relação aos US$ 
209,817 bilhões efetivados 
em 2020, e as importações, 
em US$ 202,051 bilhões, 
com expansão de 27,1% 
sobre os US$158,930 bilhões 
alcançados em 2020. Para a 
entidade, haverá superávit 
de US$ 68,001 bilhões, mais 
33,6% em relação aos US$ 
50,887 bilhões apurados no 
ano passado. Esse quadro 
refletirá de forma positiva 
no cálculo do PIB de 2021. 

Para o presidente execu-
tivo da AEB, José Augusto 
de Castro, a forte elevação 
dos preços das commodities, 
especialmente petróleo e 
minério de ferro, explica o 

Altas previstas terão reflexo positivo no cálculo do PIB 
 diz entidade.
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AEB prevê aumento das exportações/
importações e superávit recorde

Para a entidade, haverá superávit de US$ 68,001 bilhões, mais 33,6% em relação aos US$ 50,887 bilhões 
apurados no ano passado

bilhões, apurado em 2011. 
E que o câmbio não está 
afetando de forma alguma a 
balança comercial brasileira. 
“Não está nem estimulando 
a exportação de manufatu-
rados, nem as importações. 
Está neutro”. Para ele, o 
câmbio não é suficiente para 
deixar a balança competitiva.

Na opinião de Castro, o 
principal problema do país 
é o elevado custo Brasil. 
“Estamos exportando ba-
sicamente commodities, e 
o custo Brasil afeta os ma-
nufaturados. Sem o custo 
Brasil, exportaríamos mais 
manufaturados, e isso gera-
ria mais empregos no país”. 
Disse esperar que o custo 
Brasil se reduza para que 
aumentem as exportações 
de produtos manufaturados, 
de maior valor agregado. 
Acrescentou que a reforma 
tributária ajudará a diminuir 
o custo Brasil. (ABr) 

crescimento projetado para 
as exportações. O peso do 
petróleo em bruto, do miné-
rio de ferro e da soja em grão 
na pauta de exportação bra-
sileira passou de 35%, no ano 
passado, para 41%, este ano. 
Do lado das importações, o 
fato de vários produtos não 
estarem sendo fabricados 
atualmente no país para su-
prir o mercado interno, como 

peças e componentes, res-
ponde pelo incremento das 
vendas externas ao Brasil.

Quanto ao superávit, Cas-
tro disse que, se for confirma-
do, constituirá novo recorde, 
superando o recorde de 2017, 
de US$ 67 bilhões. A corrente 
de comércio, projetada em 
US$ 472,103 bilhões para 
2021, ficará próxima do re-
corde atual de US$ 482,292 

A pasta dispõe de 23 mil bolsas, entre 
residências médicas e multiprofissionais.

O Ministério da Saúde lançou ontem 
(15), em Brasília, o Plano Nacional de For-
talecimento das Residências em Saúde, 
com o objetivo de capacitar profissionais 
da saúde em especial para o SUS, nos 
âmbitos federal, estadual e municipal. 
Para tanto, a meta é aumentar a oferta 
de vagas e os valores das bolsas pagas 
para as residências na área da saúde, 
bem como para os preceptores, que são 
os supervisores das residências. 

Somente em ofertas educacionais 
para concretização do plano foram 
destinados R$ 250 milhões. Segundo 
a Secretária de Gestão do Trabalho 
do ministério, Mayra Pinheiro, a pasta 
dispõe de 23 mil bolsas, entre resi-
dências médicas e multiprofissionais. 
A recomposição dos valores da bolsa 
ficou em 24%. “Todos receberão bolsa 
no valor da Bolsa Capes de incentivo 
a pesquisa, de R$ 1,5 mil. Esse é o 

Lançado plano para fortalecer 
residências em saúde

50 mil cursos extracurriculares para 
capacitar residentes e preceptores”.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
lembrou que, apesar da residência médica 
ser vinculada ao Ministério da Educação, 
grande parte das bolsas são providas pelo 
Ministério da Saúde. “Precisamos definir 
as prioridades para o sistema de saúde e 
[identificar] quais são os profissionais que 
precisamos para tornar esse sistema mais 
eficiente”, afirmou.

“Nosso compromisso é ampliar os inves-
timentos. É fazer com que essa residência 
seja mais qualificada. Criamos essa forma 
de incentivo para que esses profissionais 
que ensinam às novas gerações sejam 
reconhecidos. Não é só no âmbito dos 
hospitais federais do Ministério da Saú-
de, mas um incentivo que será colocado 
em edital público e que será transversal, 
para todas as instituições que formam 
médicos”, finalizou (ABr).
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primeiro passo. O ministério também 
lança oferta educacional de mais de 

Projeto 
suspende 
prova de 

vida durante 
pandemia



Imigração americana 
impede entrada de 
brasileiros no país 

devido às redes sociais
Recentemente 
mais uma família 
brasileira foi 
impedida de 
ingressar no 
território americano. 
Não se tratou de uma 
deportação, mas as 
consequências são 
semelhantes

É importante retratar 
a situação de forma 
mais simples, assim 

todos podem compreender 
o que de fato pode acon-
tecer. No final de maio, 
uma família me conta-
tou buscando entender o 
motivo do impedimento 
da entrada nos Estados 
Unidos. Durante o relato, 
explicaram que passaram 
aproximadamente 14 ho-
ras em uma pequena sala 
no aeroporto sendo inter-
rogados com uma grande 
pressão das autoridades 
e não tiveram qualquer 
informação a respeito do 
ocorrido. 

Devido à situação, eles 
cancelaram o visto de 
turismo e voltaram ao Bra-
sil com a documentação 
fornecida pelos agentes 
da imigração. Para contex-
tualizar, a família saiu de 
Brasília no dia 30 de março 
de 2021 a caminho de São 
Paulo e em seguida para 
Cancun, no dia 2 de abril de 
2021. Eles permaneceram 
no México até o dia 17 de 
abril, quando realizaram o 
teste da Covid-19 e viaja-
ram para Boston, nos EUA. 

Os documentos enviados 
pela imigração relatam que 
o casal possuía cerca de 
US$ 9 mil dólares em espé-
cie, estadia em hotel por 22 
dias, assim como aluguel 
de carro e passagem de 
retorno para o dia 10 de 
julho de 2021. A intenção 
era fazer parecer que se-
riam férias em família de 
aproximadamente dois 
meses, mas na verdade 
o intuito era permanecer 
no hotel até conseguir es-
tabelecer uma residência 
fixa no país. Na entrevista 
alfandegária, os agentes 
pediram mais detalhes e 
aprovaram a entrada, mas 
durante a segunda inspe-
ção, após o escaneamento 
das malas, a tratativa foi 
diferente. 

O agente os levou até a 
sala de entrevistas e fez 
uma série de perguntas 
e nesse período, também 
pediu que eles digitassem 
determinados números 
de telefone em seus celu-
lares, para saber se eram 

reconhecidos, e de fato 
eram. Isso porque o casal 
fazia parte de um grupo 
sobre Boston com infor-
mações sobre moradia, 
empregos, vivências, etc. 
Essas informações e até 
mesmo os prints destas 
ligações constam no FOIA 
(Freedom of Information 
Act, documento que relata 
todos os passos de quem 
visita os Estados Unidos) 
do visto da família. 

Embora o grupo de 
WhatsApp já não estivesse 
mais no celular, informa-
ções como números de 
celulares podem perma-
necer intactos na nuvem. 
Essa situação fez com que 
todos tivessem que voltar 
ao Brasil. Portanto, essa 
história é uma forma de 
ressaltar que a imigração 
dos Estados Unidos tem 
muito mais informações do 
que as pessoas imaginam. 
Existe sim um monitora-
mento de aplicantes de 
visto. 

Mas especialmente, esse 
caso é parecido com o úl-
timo que comentei e me 
parece que a “malha fina” 
é fruto de outra entrevista 
do mesmo tipo em que 
os telefones do grupo em 
questão foram salvos pe-
los agentes imigratórios. 
De fato, a família estava 
planejando permanecer 
nos Estados Unidos, mas 
no FOIA enviado pela 
imigração não existe ne-
nhuma informação sobre 
irregularidades, afinal, o 
visto de turismo já era uti-
lizado por eles desde 2018 
e não existia uma suspeita 
inicial.

Com isto, como sempre 
recomendo, é essencial 
assumir que os agentes 
sabem de tudo, por isso 
não adianta tentar ir aos 
Estados Unidos com um 
visto de estudante ou de 
turismo e tentar outras 
formas de ficar no país 
por mais tempo. Existem 
diversas maneiras de imi-
grar legalmente, mas mui-
tos ainda acreditam que 
outras plataformas, mais 
baratas ou mais fáceis, ga-
rantem o mesmo resultado 
e não é assim que aconte-
ce. A família em questão, 
por exemplo, recebeu um 
“gancho” de cinco anos e 
por esse período não vai 
conseguir um novo visto.

(*) - É advogado da Toledo 
e Advogados Associados 
especializado em Direito 

Internacional, membro efetivo da 
Comissão de Relações Internacionais 

da OAB-SP e Membro da Comissão 
de Direito Internacional da OAB 

Santos(www.toledoeassociados.
com.br) e-mail (contato@

toledoeassociados.com.br).

Daniel Toledo (*)
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Acompanhando esse 
movimento, grande 
parte das empresas 

migrou para o e-commerce, 
o que foi difundido na Black 
Friday de 2020. De acordo 
com o levantamento da Ebit/
Nielsen, a edição registrou 
o maior volume de vendas 
já visto no país, somando 6 
bilhões de reais no período 
de 26 e 30 de novembro. 

Com o objetivo de manter 
o bom resultado, as mar-
cas brasileiras já estão se 
preparando para a Black 
Friday de 2021, buscando 
corrigir as falhas do ano 
passado e investindo nos 
métodos de sucesso. As 
empresas entenderam que, 
além de um site seguro e 
preços acessíveis, um bom 
atendimento em todos os 
processos do cliente faz 
uma grande diferença no 
momento de fidelização. 

Para isso, estão inves-
tindo pesado em tornar a 
experiência do consumidor 
positiva por meio de um 
atendimento completo, 
fornecendo fácil acesso a 
todos os canais ao entrar 
em contato com a loja para 
dúvidas, reclamações ou 
trocas. Para Anna Moreira 
Bianchi, CEO da NeoAssist, 
as marcas estão levando em 
consideração toda a expe-
riência do cliente e depois 

As marcas já se preparam para a Black Friday de 2021, 
buscando corrigir as falhas do ano passado.

Mais do que nunca, o mercado de luxo 
online passa por adaptações enquanto 
shoppings e galerias de compra estão 
com restrições à circulação de pessoas. 
A Synapcom , empresa líder em full com-
merce - modelo de negócio que viabiliza 
operações de e-commerce de ponta a 
ponta no Brasil e na América Latina -, 
sabe bem que a experiência exclusiva 
e sensorial tem grande relevância na 
conversão de leads desse segmento. 

A começar pelo armazenamento dos 
produtos em cofres nos centros de dis-
tribuição, até a expedição, embalagem 
e entrega na casa dos consumidores, 
a startup foca na personalização e na 
individualidade da experiência como 
estratégia principal para encantar este 
público. 

Com um amplo portfólio de marcas 
premium, como L’Oréal, Tommy Hilfi-
ger e Calvin Klein, para atender com a 
exclusividade que os clientes desses 
players exigem, a Synapcom treina 
equipes para manusear cuidadosamente 
os produtos e garantir que cada ítem 
chegue aos consumidores em perfeito 
estado, com a mesma embalagem e até 
com o cheirinho do estabelecimento que 
já conhecem. 

De acordo com a Consultoria Euro-
monitor Digital, o mercado de luxo no 
Brasil deve faturar cerca de R$ 29 bi-
lhões até 2023 e as vendas online serão 
responsáveis por 30% das previsões até 
2025. Nesse cenário se destaca a solução 
de full commerce que, além de cuidar 
das operações das marcas, garante, por 

Os homens vivem menos que as mulheres porque não têm o 
hábito de cuidar da saúde.

Embora tenha aumenta-
do em 49,96% a procura do 
homem pelo médico entre 
2016 e 2020, de acordo com 
o SUS, passando de 425 
milhões de atendimentos 
para 637 milhões, os ho-
mens estão bem atrás das 
mulheres em termos de 
atenção à saúde. Dados de 
2019 revelam que apesar de 
76,2% da população terem 
ido ao médico naquele ano, 
o que corresponde a cerca 
de 160 milhões de pessoas, 
a proporção de mulheres 
(82,3%) superou em muito 
a dos homens (69,4%).

Por isso, a Sociedade Bra-
sileira de Urologia (SBU) 
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Como as marcas estão se 
preparando para a Black Friday
Por conta da pandemia, o padrão de comportamento dos consumidores mudou, acelerando a 
transformação digital e reforçando as vendas online

a pandemia trouxe para o 
ambiente online. Entender 
quem são esses consumido-
res e quais os seus hábitos 
digitais é primordial para 
conquistá-los. Os varejistas 
também estão estudando 
investir cada vez mais no 
esquenta Black Friday, com 
ações promocionais distri-
buídas por todo o mês de 
novembro. 

Sabendo que as pessoas 
já pesquisam preços e be-
nefícios antes da compra, 
organizações já procuram 
divulgar seus produtos e 
serviços antes, muitas das 
vezes com descontos es-
peciais. Quanto mais perto 
da data, mais a quantidade 
de compradores aumen-
ta e é importante que a 
infraestrutura do site ou 
aplicativo esteja em per-
feito funcionamento, pois 
caso não esteja pronto para 
lidar com um número alto 
de usuários, eles não per-
derão tempo e procurarão 
a concorrência. 

“A Black Friday ainda pode 
ser uma ótima oportunidade 
para aumentar a base de 
clientes e fazer a empresa 
crescer, pois muitos consu-
midores enxergam na data 
uma ótima chance para as 
compras”, finaliza Bianchi. 
- Fonte e mais informações: 
(www.neoassist.com).
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da compra. “A expectativa 
é que a Black Friday deste 
ano siga as mesmas ten-
dências de 2020, tendo o 
e-commerce como princi-
pal método para compras. 

Por isso, as empresas 
estão ajustando os pon-
tos que ficaram a desejar 
na edição passada com o 
objetivo de fidelizar seus 
clientes, capacitando com 
cuidado toda a equipe, se 
preparando para os picos 
de vendas e oferecendo 
um atendimento eficiente 
durante todo o período, de 
olho também no pós, que 
acumulam chamados para 
solicitação de trocas, recla-
mações e acompanhamento 
dos pedidos”, afirma.

A fim de manter os cola-

boradores preparados para 
lidar com todas as deman-
das da data, uma série de 
treinamentos capacitores 
já estão sendo iniciados, 
tanto do time oficial quanto 
dos adicionais que devem 
ser contratados especial-
mente para o evento. Após 
o treinamento, a equipe 
de atendimento e apoio ao 
cliente deve estar atenta 
e à disposição em todos 
os canais disponibilizados 
pela empresa, sendo capaz 
de responder a qualquer 
problema ou dúvida. 

Além disso, a importância 
em conhecer o comporta-
mento dos clientes sempre 
foi fundamental, porém, ago-
ra, as marcas estão atentas a 
dois tipos: os novos e os que 

Como o mercado de luxo tem 
se reinventado durante a pandemia

De acordo com a Consultoria Euromonitor 
Digital, o mercado de luxo no Brasil deve 

faturar R$ 29 bilhões até 2023.
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embalagens e até o laço característico 
da marca para que a apresentação final 
seja idêntica à da loja física. No caso 
de pedidos para presente, o pacote 
pode ser selecionado pelo site e não há 
cobrança extra para esse serviço. Esse 
cuidado é fundamental para atingir as 
expectativas altas dos consumidores da 
marca, mesmo nas compras a distância. 

Diante do alto valor dos itens, eles 
ficam armazenados em uma área 
separada no centro de distribuição 
da Synapcom em Itapevi (SP), em 
salas com acesso restrito atendendo 
aos requisitos de segurança. Os cola-
boradores abrem as embalagens em 
que vieram os produtos, fazem um 
controle por câmera de segurança de 
cada item e, em seguida, são embalados 
em caixas personalizadas com logo e 
perfume da loja. 

“O canal de e-commerce de player de 
luxo vem se desenvolvendo. Atualmente, 
todo ano a gente supera as expectativas 
em relação às vendas e ações comerciais 
e o objetivo é, cada vez mais, valorizar o 
lifestyle e a experiência do consumidor. 
Para isso, tem muito trabalho e cuidado 
por trás”, comenta Eduardo Fregonesi, 
CEO da Synapcom. Enquanto a Philips 
oferece aos seus clientes online a possi-
bilidade de gravar o nome do bebê nas 
mamadeiras da linha Avent, o Palmeiras 
customiza as camisetas oficiais com os 
números e nomes solicitados pelos seus 
torcedores.  - Fonte e mais informações: 
(www.synapcom.com.br).

meio de sua expertise, uma estrutura 
interna adequada às necessidades de 
cada um de seus clientes. 

Para isso, a startup capacita os times 
para que eles executem todos os pro-
cessos de personalização pensados pela 
empresa para seus consumidores. Uma 
das clientes da Synapcom é a Swarovski, 
que não apenas se reinventou durante 
a pandemia, como conquistou em 2020 
um aumento de 30% nas vendas de seu 
e-commerce em relação ao ano anterior. 
A parceria entre as duas empresas 
começou em 2017, quando a joalheria 
confiou à Synapcom a implementação 
do projeto de lançamento de seu novo 
canal online. 

Atualmente, a Swarovski utiliza os 
serviços de personalização da Synap-
com para se aproximar de seus clientes 
finais e conta com um time de profis-

Homem aumenta ida ao médico, mas a mulher cuida mais da saúde
lançou ontem (15), quando 
se comemorou o ‘Dia do 
Homem’ no Brasil, campa-
nha de conscientização e 
valorização dos cuidados 
com a saúde pelos ho-
mens e seus filhos do sexo 
masculino. O presidente 
da SBU, Antonio Carlos 
Pompeo, ressaltou que a 
mulher vive em torno de 
sete a dez anos mais do que 
o homem, por várias razões, 
inclusive hormonais, e que 
a maior atenção dada pelo 
sexo feminino à saúde vem 
desde a adolescência. 

O homem, pela caracte-
rística machista, muitas 
vezes considera a ida ao 

tra 1% dos homens. Com 
adolescentes masculinos, 
44% não usaram preser-
vativo na primeira relação 
sexual e 35% não usam, 
ou usam raramente, nas 
relações sexuais. 38,57% 
dos meninos afirmaram 
não saber sequer colocar 
o preservativo.

Os reflexos dessa falta 
de conscientização serão 
sentidos depois, como a 
incidência de doenças se-
xualmente transmissíveis, 
sexo desprotegido, gesta-
ções indesejáveis. Pompeo 
acrescentou que, durante 
a vida, as mulheres vão 
regularmente ao médico, 

de forma preventiva, mas 
isso não é frequente, en-
tretanto, entre os homens. 
“Os homens vivem menos 
que as mulheres porque 
não têm o hábito de cuidar 
da saúde”.

Pompeo destacou que 
nos anos de 1950, a expec-
tativa de vida de uma pes-
soa era de 50 a 55 anos de 
idade. Hoje, é de quase 80 
anos. “Mudamos hábitos, 
surgiram tratamentos mais 
eficazes, ganhamos 50% 
de vida a mais”. Por isso, 
disse ser extremamente 
importante que o homem 
procure assistência médica 
preventivamente (ABr).

médico como uma fra-
queza. Pesquisa feita pela 
SBU com crianças e jovens 
estudantes na faixa etária 

de 12 a 18 anos de idade 
mostrou que 30% das me-
ninas nessa fase já foram a 
uma consulta médica, con-



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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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INSTITUTO TÊNIS
CNPJ/ME nº 05.206.043/0001-41

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Associados do Instituto Tênis, pessoa jurídica de direito privado beneficente,
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.206.043/0001-41 (“Instituto Tênis”),
convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 27 de Julho de
2021, às 10 horas, na Rua Mari, nº 100, sala 02, Jardim Califórnia, CEP 06409-020,
município de Barueri, estado de São Paulo, a fim de deliberar acerca: (i) da alteração da
denominação social; (ii) da alteração do quadro de associados; (iii) da alteração da
composição do Conselho Administrativo, mediante o recebimento de renúncia e a
eleição de novos membros; (iv) da alteração da forma de representação da Companhia
e da composição da Diretoria Executiva, mediante o recebimento de renúncia e a eleição
de novos membros; (v) da alteração da composição do Conselho Fiscal, mediante o
recebimento de renúncia e a eleição de novos membros; (vi) da criação de comitês,
quais sejam, Comitê Técnico Esportivo, Comitê de Gestão e Comitê de Sustentabilidade
e eleição de seus respectivos membros; e (vii) da reforma e consolidação do Estatuto
Social. Os Associados do Instituto Tênis deverão comparecer na presente Assembleia
Geral para exercer seus respectivos direitos de voto, nos termos do Estatuto Social,
que se encontra à disposição na sede do Instituto Tênis.

Barueri, 16 de Julho de 2021.
 Raphael Ayres Barone - Diretor Executivo

RIO ALTO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 
CNPJ/ME Nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de julho de 2021
Data, hora e local: 14 de julho de 2021, às 10:00 horas, por meio de videoconferência, através de link de acesso ao sistema eletrônico e, para todos os fins de direito, na sede da Rio Alto Energias Renová-
veis S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 9º andar, conjunto 91, sala J, Itaim Bibi, CEP 04.534-004. Presença e 
convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior; Secretário: Sr. Rafael Sanchez 
Brandão Ordem do dia: Deliberar sobre os termos e condições da primeira emissão de debêntures, em duas séries, sendo a primeira série composta por debêntures conversíveis em ações, e a segunda série 
composta por debêntures simples, não conversíveis em ações, da Companhia (“Emissão”), a qual será objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de 
janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), que foi objeto da Reunião do Conselho de Administração Companhia realizada em 25 de junho de 2021 (“RCA 
da Companhia”), bem como demais matérias de interesse da Companhia, de forma a: (i) aprovar as seguintes características apresentadas na RCA da Companhia da Emissão e da Oferta, que serão formali-
zadas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures, em Duas Séries, sendo a Primeira Série Composta por Debêntures Conversíveis em Ações, e a Segunda Série 
Composta Por Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, para Distribuição Pública Com Esforços Restritos, da Rio Alto Energias Renováveis S.A.” (“Escritura de Emissão”) e atenderão às características 
abaixo descritas, dentre outras: (a) Número da Emissão. As Debêntures (conforme definido abaixo) representam a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia. (b) Séries. A Emissão será realizada em 
2 (duas) séries. (c) Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de R$550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definida abaixo), sendo: (i) 
R$549.980.000,00 (quinhentos e quarenta e nove milhões, novecentos e oitenta mil reais) o valor de emissão da primeira série; e (ii) R$20.000,00 (vinte mil reais) o valor de emissão da segunda série. (d) 
Quantidade. Serão emitidas 2.000 (duas mil) Debêntures no total, sendo 1.000 (mil) Debêntures emitidas na primeira série (“Debêntures da Primeira Série”) e 1.000 (mil) Debêntures emitidas na segunda 
série (“Debêntures da Segunda Série” e, quando em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, as “Debêntures”). (e) Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da 
Lei das Sociedades por Ações. Após a constituição da Garantia Real (nos termos a serem definidos na Escritura de Emissão), as Debêntures serão automaticamente convoladas para a espécie com garantia 
real, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações. A Emissora, o agente fiduciário e os Fiadores (conforme definido abaixo) deverão celebrar aditamento à Escritura de Emissão para formalizar a 
convolação das Debêntures para a espécie com garantia real. (f) Forma e Comprovação de Titularidade. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certi-
ficados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Escriturador e, adicionalmente, com relação às Debêntures que 
estiverem custodiadas eletronicamente na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), conforme o caso, será expedido por esta extrato em nome do Debenturista, que servirá como comprovante de ti-
tularidade de tais Debêntures. (g) Conversibilidade. As Debêntures da Primeira Série serão conversíveis em ações de emissão da Companhia e/ou quaisquer valores mobiliários, direitos ou títulos de qualquer 
espécie conversíveis em ações de emissão da Companhia, ainda que decorrentes de, exemplificativamente, desdobramentos, bonificações, frutos, grupamentos ou formação de units (“Ações”), nos termos do 
artigo 57 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures da Segunda Série não serão conversíveis em Ações. (h) Valor Nominal Unitário. Na Data de Emissão, as Debêntures da Primeira Série terão valor 
nominal unitário de R$549.980,00 (quinhentos e quarenta e nove mil e novecentos e oitenta reais) (“Valor Nominal Unitário da Primeira Série”) e as Debêntures da Segunda Série terão valor nominal unitário 
de R$20,00 (vinte reais) (“Valor Nominal Unitário da Segunda Série”). (i) Data de Emissão. Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 15 de julho de 2021 (“Data de Emissão”). (j) 
Data de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de (i) Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série (conforme definido abaixo) e/ou resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série 
objeto de Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da Segunda Série (conforme definido abaixo), (ii) Resgate Antecipado Obrigatório - Prazo Inicial (conforme definido abaixo) e/ou Resgate Antecipado 
Obrigatório - Tail (conforme definido abaixo), (iii) Resgate Antecipado Obrigatório - Violações de Evento de Liquidez (conforme definido abaixo), (iv) ocorrência de um Evento de Liquidez (conforme definido na 
Escritura de Emissão) seguido do exercício do direito de Conversão (no caso das Debêntures da Primeira Série) e (v) vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos 
na Escritura de Emissão, o vencimento das Debêntures da Primeira Série ocorrerá em 15 de julho de 2024 (“Data de Vencimento da Primeira Série”) e o vencimento das Debêntures da Segunda Série ocorrerá 
em 15 de julho de 2027 (“Data de Vencimento da Segunda Série” e, em conjunto com a Data de Vencimento da Primeira Série”, as “Datas de Vencimento”). (k) Colocação e Plano de Distribuição. As Debên-
tures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob o regime de melhores esforços 
de colocação para a totalidade das Debêntures objeto da Emissão. O plano de distribuição seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476. (l) Forma de Subscrição e Integralização e Prazo de Integra-
lização. As Debêntures serão subscritas, a qualquer momento, a partir da data de início da distribuição, conforme informada na comunicação de início da Oferta Restrita, nos termos do artigo 7º-A da Instrução 
CVM 476, durante o prazo de colocação das Debêntures previsto no artigo 8º-A, da Instrução CVM 476, sendo que as Debêntures serão integralizadas à vista em moeda corrente nacional, no ato da subscrição 
de acordo com as normas de liquidação e procedimentos estabelecidos pela B3. O preço de integralização de cada uma das Debêntures será (i) para as Debêntures integralizadas na primeira data de integra-
lização, o respectivo Valor Nominal Unitário, e (ii) para as Debêntures integralizadas em data diversa e posterior à primeira data de integralização, o Valor Nominal Atualizado das Debêntures acrescido da 
Remuneração, calculada pro rata temporis a partir da Data de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura de Emissão) até a data de sua efetiva integralização. (m) Garantia Fidejussória e Solida-
riedade Passiva. O Sr. Edmond Chaker Farhat Junior (CPF/ME nº 255.935.868-96) (“Edmond”) e o Sr. Rafael Sanchez Brandão (CPF/ME nº 298.388.818-56) (“Rafael” e, em conjunto com Edmond, os “Fiado-
res”), em caráter irrevogável e irretratável, obrigar-se-ão, na qualidade de fiadores, devedores solidários entre si e com a Emissora, e principais pagadores, pelo cumprimento de todas as obrigações assumi-
das pela Companhia na Escritura de Emissão, incluindo, sem limitação, toda e qualquer obrigação pecuniária nela estipulada, principal ou acessória (“Fiança”). A Fiança será formalizada no âmbito da Escri-
tura de Emissão. Sem prejuízo da garantia fidejussória constituída por meio da Fiança, os Fiadores, de forma irrevogável e irretratável, renunciarão expressamente aos benefícios previstos nos termos dos 
artigos 333 (parágrafo único), 364, 366, 368, 371, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil e dos artigos 130 e 794 do Código de Processo Civil. A Fiança permanecerá válida e eficaz desde a 
Data de Emissão até que os titulares das Debêntures (“Debenturistas”) recebam a totalidade das importâncias que lhes forem devidas nos termos da Escritura de Emissão. Os Fiadores declararão, para os 
fins da legislação em vigor, que têm conhecimento de todos os termos e condições da Escritura de Emissão e do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações (conforme definido abaixo), incluindo, sem limitação, 
das garantias, declarações e eventos de vencimento antecipado lá estabelecidos. (n) Garantia Real. Em garantia às obrigações assumidas na Escritura de Emissão, será celebrado o “Contrato de Alienação 
Fiduciária de Ações e Direitos Relacionados às Ações” (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”), por meio do qual deverá ser constituída a alienação fiduciária (“Alienação Fiduciária”), nos termos do 
Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, sobre (“Garantia Real” e, em conjunto com a Fiança, “Garantias”): (i) Ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Fiadores (“Ações Iniciais”), 
representativas de 65% (sessenta e cinco por cento) do capital social total e votante da Companhia (“Percentual Mínimo”); (ii) Ações adicionais de emissão da Companhia que os Fiadores venham a subs-
crever ou adquirir no futuro, conforme necessário para manter, no mínimo, o Percentual Mínimo (“Ações Adicionais” e, em conjunto com as Ações Iniciais, as “Ações Alienadas”); e (iii) todos os direitos eco-
nômicos inerentes às Ações Alienadas, presentes e futuros, inclusive direitos creditórios decorrentes do pagamento de lucros, juros sobre capital próprio, dividendos, amortizações, reembolsos, resgates, bo-
nificações e/ou quaisquer outros frutos ou rendimentos, a qualquer título, relativos às Ações Alienadas. (o) Pagamento do Valor Nominal Atualizado. Sem prejuízo de pagamentos em decorrência de (i) Resga-
te Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série e/ou resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série objeto de Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da Segunda Série, (ii) Resgate 
Antecipado Obrigatório - Prazo Inicial e/ou Resgate Antecipado Obrigatório - Tail e/ou Resgate Antecipado Obrigatório - Violações de Evento de Liquidez, (iii) ocorrência de um Evento de Liquidez seguido do 
exercício do direito de Conversão (no caso das Debêntures da Primeira Série) e (iv) vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, (a) o 
Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série será integralmente pago, em uma única parcela, na Data de Vencimento da Primeira Série; e (b) o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Se-
gunda Série será integralmente pago, em uma única parcela, na Data de Vencimento da Segunda Série. (p) Atualização Monetária. O Valor Nominal Unitário das Debêntures ou o saldo do Valor Nominal Unitá-
rio das Debêntures, conforme o caso, será atualizado monetariamente (“Atualização Monetária”) pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”) apurado e divulgado 
mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (“IBGE”), desde a Data de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura de Emissão) (inclusive) até a data de seu efetivo pa-
gamento (exclusive), sendo o produto da Atualização Monetária incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário das Debêntures (“Valor Nominal Atualizado”), segundo a fórmula prevista na Escritura 
de Emissão. (q) Juros Remuneratórios das Debêntures. Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 7,00% (sete por cento) ao ano, base 252 (duzentos 
e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculado de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos (“Remuneração”). A Remuneração utilizará base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis e será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures desde a Data de Início da Rentabilidade 
(conforme definido na Escritura de Emissão) (inclusive) até a data de seu efetivo pagamento (exclusive). O cálculo da Remuneração das Debêntures obedecerá a fórmula prevista na Escritura de Emissão. (r) 
Pagamento da Remuneração. Exceto conforme previsto na Escritura de Emissão, (i) a Remuneração das Debêntures da Primeira Série será devida na Data de Vencimento da Primeira Série; e (ii) a Remunera-
ção das Debêntures da Segunda Série será devida na Data de Vencimento da Segunda Série. (s) Repactuação Programada. Não haverá repactuação programada das Debêntures. (t) Resgate Antecipado Fa-
cultativo Total das Debêntures da Primeira Série. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a partir da Data de Emissão, optar por realizar o resgate antecipado facultativo total das Debêntures da Primei-
ra Série (“Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série, o valor devido pela Companhia será equivalen-
te ao somatório (i) do Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série na data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série (“Valor Nominal Atualizado de Resgate 
Antecipado Facultativo”); (ii) da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série, calculado pro rata temporis desde a Data 
de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura de Emissão) até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série, incidente sobre o Valor Nominal Atualizado das 
Debêntures da Primeira Série; e (iii) do Prêmio de Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido na Escritura de Emissão). As Debêntures resgatadas pela Companhia, conforme previsto neste item, serão 
obrigatoriamente canceladas. Não será admitido o resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures da Primeira Série. As demais informações acerca do Resgate Antecipado Facultativo Total das Debên-
tures da Primeira Série serão dispostas na Escritura de Emissão. (u) Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Segunda Série e Amortização Extraordinária Facultativa. A Companhia não poderá, 
voluntariamente, realizar o resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série ou a amortização extraordinária das Debêntures. (v) Resgate Antecipado Obrigatório. A Companhia deverá realizar o resgate 
antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das Debêntures da respectiva série, nos seguintes casos: (1) Resgate Antecipado Obrigatório - Evento de Liquidez Ocorrido Previamente ao Venci-
mento das Debêntures da Primeira Série. Caso (a) ocorra um Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão) enquanto houver Debêntures em Circulação da Primeira Série (conforme definido 
na Escritura de Emissão) e, cumulativamente, (b) os Debenturistas da Primeira Série tenham aprovado em Assembleia Geral de Debenturistas o exercício do direito de Conversão, a Companhia deverá, na Data 
de Fechamento do Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão), realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures da Segunda Série, mediante o pagamento do Valor Nominal 
Atualizado das Debêntures da Segunda Série e da Remuneração incorrida em relação às Debêntures da Segunda Série, calculada desde a Data de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura de 
Emissão) até a data do efetivo pagamento do preço de resgate das Debêntures da Segunda Série, e dos demais valores devidos nos termos da Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Obrigatório - Prazo 
Inicial”). (2) Resgate Antecipado Obrigatório - Tail. Caso (a) ocorra um Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão) enquanto (i) houver Debêntures em Circulação da Segunda Série (con-
forme definido na Escritura de Emissão) e (ii) não houver Debêntures em Circulação da Primeira Série e, cumulativamente, (b) ocorra o exercício, por quaisquer dos Debenturistas da Segunda Série de 1 (um) 
ou mais Bônus de Subscrição (conforme definido abaixo) nos termos da Escritura de Emissão e observado ainda o disposto na Escritura de Emissão, a Companhia deverá realizar o resgate antecipado da to-
talidade das Debêntures da Segunda Série na Data de Fechamento do respectivo Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão), mediante pagamento aos Debenturistas da Segunda Série do 
Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série, da Remuneração incorrida até a data do efetivo pagamento do resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série e dos demais valores devidos 
nos termos da Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Obrigatório - Tail”). (3) Resgate Antecipado Obrigatório - Violações de Evento de Liquidez. Sem prejuízo da obrigação da Companhia e dos Fiadores 
em realizar o pagamento (1) da Multa - Evento de Liquidez Competidor (conforme definido na Escritura de Emissão), (2) da Multa - Restrição de Oferta Pública em Controladas (conforme definido na Escritura 
de Emissão) e/ou (3) da Multa - Descumprimento do Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão), conforme aplicável, caso a qualquer momento a Companhia e/ou os Fiadores descumpram 
(i) a Obrigação de Não Concorrência (conforme definido na Escritura de Emissão) e, cumulativamente, realizem um Evento de Liquidez de um Competidor (ou qualquer Afiliada de tal Competidor) e/ou a Res-
trição de Oferta Pública em Controladas (conforme definido na Escritura de Emissão) ou, ainda, (ii) qualquer das obrigações relativas à Conversão e/ou aos Bônus de Subscrição (conforme definido na Escri-
tura de Emissão), conforme previstas na Escritura de Emissão, a Companhia deverá realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures na Data de Fechamento (conforme definido na Escritura de 
Emissão) do respectivo Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão) (i) que resultou no descumprimento da Obrigação de Não Concorrência (conforme definido na Escritura de Emissão) e/
ou da Restrição de Oferta Pública em Controladas (conforme definido na Escritura de Emissão) ou, ainda, (ii) com relação ao qual se apurou o descumprimento de qualquer das obrigações relativas à Conver-
são ou aos Bônus de Subscrição, mediante pagamento aos Debenturistas do Valor Nominal Atualizado das Debêntures, acrescido da Remuneração incorrida até a data do efetivo pagamento do resgate ante-
cipado das Debêntures e dos demais valores devidos nos termos desta Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Obrigatório - Violações de Evento de Liquidez”). (w) Oferta de Resgate Antecipado das De-
bêntures da Segunda Série. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a partir da Data de Emissão, optar por realizar oferta de resgate antecipado para a totalidade (e não menos que a totalidade) das 
Debêntures da Segunda Série, sendo assegurada a todos os Debenturistas da Segunda Série igualdade de condições para aceitar o resgate das Debêntures da Segunda Série por eles detidas (“Oferta de 
Resgate Antecipado das Debêntures da Segunda Série”). A Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da Segunda Série será operacionalizada na forma prevista na Escritura de Emissão. O valor a ser pago 
aos Debenturistas da Segunda Série será equivalente (i) ao Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série, acrescido (ii) da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data da 
Oferta de Resgate das Debêntures da Segunda Série, calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura de Emissão) até a data do efetivo resgate das Debên-
tures da Segunda Série objeto da Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da Segunda Série, incidente sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série; e (iii) do prêmio de resgate 
indicado na comunicação de Oferta de Resgate Antecipado. Caso seja concretizada a Oferta de Resgate das Debêntures da Segunda Série, a totalidade das Debêntures da Segunda Série será resgatada ante-
cipadamente, sendo tais Debêntures da Segunda Série obrigatoriamente canceladas pela Companhia. (x) Aquisição Facultativa. A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, observado o 
disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, a Instrução da CVM n° 620, de 17 de março de 2020 e as demais regras expedidas pela CVM, devendo tal fato, se assim exigido pelas 
disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Emissora. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão, a critério da Emissora, 
ser canceladas, permanecer na tesouraria da Emissora ou ser novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476. (y) Conversão das Debêntures da Primeira Série 
em Ações da Companhia. Mediante a ocorrência de um Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão) (i) relacionado à Companhia; ou (ii) relacionado a uma de suas Controladas (no caso 
deste item (ii), exceto se uma Oferta Pública (conforme definido na Escritura de Emissão)) enquanto houver Debêntures em Circulação da Primeira Série, os Debenturistas da Primeira Série poderão, a seu 
exclusivo critério, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, converter a totalidade (e não menos que a totalidade) das Debêntures da Primeira Série em Ações (“Conversão”). A Conversão será 
realizada na Data de Fechamento do Evento de Liquidez ou em outra data acordada de comum acordo entre os Debenturistas e a Companhia em razão de questões legais, regulatórias ou operacionais envol-
vidas no Evento de Liquidez nos termos da Escritura de Emissão (“Data de Conversão”). A Conversão implicará, automaticamente, no cancelamento das Debêntures da Primeira Série. (z) Razão de Conversão. 
Para fins da Conversão, a soma do Valor Nominal Unitário da totalidade das Debêntures da Primeira Série detidas pelos Debenturistas será convertida, na Data de Conversão, em uma quantidade de Ações 
que, na Data de Conversão, porém imediatamente antes do efetivo Fechamento do Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão), corresponda ao maior valor entre (“Ações Decorrentes da 
Conversão”): I. Caso o Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão) seja relacionado à Companhia: (a) a quantidade de Ações que represente 25% (vinte e cinco por cento) de participação 
no capital social total da Companhia; e (b) a quantidade de Ações necessária para que, na Data de Conversão, porém imediatamente antes do efetivo Fechamento do Evento de Liquidez, o Valor de Mercado 
(conforme definido na Escritura de Emissão) das referidas Ações recebidas pelos Debenturistas seja igual à soma (i) do Valor Nominal Unitário da totalidade das Debêntures da Primeira Série detidas pelos 
Debenturistas e (ii) do ganho financeiro indicado na tabela abaixo em uma determinada Data de Conversão (“Ganho Mínimo - Conversão”), conforme aplicável. Data de Conversão - Ganho Mínimo – Con-
versão: Caso a Data de Conversão ocorra entre a Data de Emissão (inclusive) e 15 de julho de 2022 (exclusive). - R$27.500,000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil reais).; Caso a Data de Conversão 
ocorra entre o 15 de julho de 2022 (inclusive) até o 15 de julho de 2023 (exclusive). - R$55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais).; Caso a Data de Conversão ocorra entre o 15 de julho de 2023 
(inclusive) até a Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série (inclusive). - R$82.500.00,00 (oitenta e dois milhões e quinhentos mil reais). II. Caso o Evento de Liquidez (conforme definido na Escri-
tura de Emissão) seja relacionado à um Controlada da Companhia (exceto se tal Evento de Liquidez for uma Oferta Pública): a quantidade de Ações calculada segundo a fórmula prevista abaixo, a ser atribu-
ída aos Debenturistas da Primeira Série na Data de Conversão:

Ações Decorrentes da Conversão = (Valor do Evento de Liquidez – Controlada) ÷ (Valor de Avaliação por Ação da Emissora)
“Valor do Evento de Liquidez - Controlada” significa, conforme apurado na Data de Conversão ou na Data de Subscrição, conforme o caso, porém imediatamente antes do efetivo Fechamento do Evento 
de Liquidez em questão relativo a uma Controlada da Companhia (que não uma Oferta Pública), o maior valor entre: (i) o Valor de Mercado de 25% (vinte e cinco por cento) da totalidade dos Direitos de 
Participação (conforme definido na Escritura de Emissão) de emissão ou relativos à Controlada sujeita ao Evento de Liquidez; e (ii) o somatório (x) do Valor Nominal Unitário da totalidade das Debêntures da 
Primeira Série, na Data de Emissão, e (y) (1) do Ganho Mínimo - Conversão ou (2) do Ganho Mínimo - Subscrição, conforme o caso. “Valor de Avaliação por Ação da Emissora” significa o valor econômico 
de cada Ação (conforme definido na Escritura de Emissão) apurado por meio do método de fluxo de caixa descontado, conforme Laudo de Avaliação (conforme definido na Escritura de Emissão) da Emissora 
preparado pelo Avaliador (conforme definido na Escritura de Emissão), sendo considerado para fins de referido laudo como se já tivesse ocorrido o Fechamento do Evento de Liquidez da Controlada. Para fins 
de determinação do Valor de Avaliação por Ação da Emissora deverá ser considerado o ponto médio da faixa indicativa apurada pelo Avaliador no Laudo de Avaliação. As Ações Decorrentes da Conversão terão 
as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens atribuídos às demais Ações da Emissora, nos termos de seu Estatuto Social, bem como a quaisquer direitos deliberados 
em atos societários da Emissora a partir da Data de Conversão, inclusive no que se refere ao direito ao recebimento de dividendos e juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados pela Emissora a 
partir da Data de Conversão, de forma que não haja distinção entre as Ações Decorrentes da Conversão e as demais Ações de emissão da Emissora. (aa) Bônus de Subscrição - Segunda Série. Exclusivamente 
como benefício para os subscritores das Debêntures da Segunda Série, a Emissora emitirá 1 (um) bônus de subscrição para cada Debênture subscrita pelos titulares de Debêntures da Segunda Série (“Bônus 
de Subscrição”). Cada Bônus de Subscrição (a) é indissociável das Debêntures da Segunda Série, de forma que o titular de Bônus de Subscrição somente poderá exercê-los na mesma quantidade que detiver 
de Debêntures da Segunda Série; e (b) confere ao seu titular o direito de, caso ocorra um Evento de Liquidez (i) relacionado à Companhia ou (ii) relacionado a uma de suas Controladas (no caso deste item (ii), 
exceto se uma Oferta Pública) entre (1) a Data de Vencimento da Primeira Série (inclusive) ou a data do vencimento antecipado das Debêntures da Primeira Série ou a data em que tenha ocorrido o Resgate 
Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série, e (2) a Data de Vencimento da Segunda Série (inclusive) ou a data em que tenha ocorrido o resgate da totalidade das Debêntures da Segunda Série 
objeto de Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da Segunda Série, observado o disposto na Escritura de Emissão, subscrever, na Data de Fechamento do Evento de Liquidez ou em outra data acordada 
em comum acordo entre os titulares dos Bônus de Subscrição e a Companhia em razão de questões legais, regulatórias ou operacionais envolvidas no Evento de Liquidez, nos termos da Escritura de Emissão 
(“Direito de Subscrição”), uma quantidade de Ações, que, na mesma Data de Fechamento do Evento de Liquidez e imediatamente após o exercício do Bônus de Subscrição, porém imediatamente antes do 
efetivo Fechamento do Evento de Liquidez (as “Ações Decorrentes da Subscrição”), corresponda: I. Caso o Evento de Liquidez seja relacionado à Companhia: o maior valor entre: (a) a quantidade de Ações 
que, imediatamente após o exercício dos Bônus de Subscrição, represente 25% (vinte e cinco por cento) de participação no capital social total da Companhia (considerando o eventual exercício da totalidade 
dos Bônus de Subscrição); e (b) a quantidade de Ações necessária para que, na Data de Fechamento do Evento de Liquidez e imediatamente após o exercício do Bônus de Subscrição, porém imediatamente 
antes do efetivo Fechamento do Evento de Liquidez (“Data de Subscrição”), o Valor de Mercado da totalidade das Ações subscritas pelos Debenturistas em decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição 
seja igual à soma (i) do Valor Nominal Unitário da totalidade das Debêntures da Primeira Série, na Data de Emissão, e (ii) do ganho financeiro indicado na tabela abaixo na Data de Aquisição (“Ganho Mínimo 
- Aquisição”), conforme aplicável na Escritura de Emissão: Data de Subscrição - Ganho Mínimo – Subscrição (considerando o eventual exercício da totalidade dos Bônus de Subscrição): Caso a Data 
de Subscrição (inclusive) ocorra entre a Data de Emissão e 15 de julho de 2022 (exclusive). - R$27.500,000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil reais).; Caso a Data de Subscrição ocorra entre o 15 de 
julho de 2022 (inclusive) até o 15 de julho de 2023 (exclusive). - R$55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais).; Caso a Data de Subscrição ocorra entre o 15 de julho de 2023 (inclusive) até a Data 
de Vencimento das Debêntures da Primeira Série (inclusive). - R$82.500.00,00 (oitenta e dois milhões e quinhentos mil reais). II. Caso o Evento de Liquidez (conforme definido na Escritura de Emissão) seja 
relacionado à um Controlada da Companhia (exceto se tal Evento de Liquidez for uma Oferta Pública): a quantidade de Ações calculada segundo a fórmula prevista abaixo, a ser subscrita pelos titulares dos 
Bônus de Subscrição na Data de Subscrição: 

Ações Decorrentes da Subscrição = (Valor do Evento de Liquidez - Controlada) ÷ (Valor de Avaliação por Ação da Emissora)
As Ações Decorrentes da Subscrição terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens atribuídos às demais Ações da Emissora, nos termos de seu Estatuto Social, 
bem como a quaisquer direitos deliberados em atos societários da Emissora a partir da Data de Subscrição, inclusive no que se refere ao direito ao recebimento de dividendos e juros sobre o capital próprio 
que vierem a ser declarados pela Emissora a partir da Data de Subscrição, de forma que não haja distinção entre as Ações Decorrentes da Subscrição e as demais Ações de emissão da Emissora. (bb) 
Direito ao Recebimento dos Pagamentos. Fará jus ao recebimento de qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão aquele que for Debenturista no encerramento do Dia Útil 
imediatamente anterior à respectiva data de pagamento. (cc) Destinação dos Recursos. Os recursos líquidos (ou seja, descontados de custos e despesas relacionados à Emissão) obtidos pela Companhia 
com a Emissão serão integralmente utilizados pela Companhia, diretamente ou por meio de suas Controladas, para (i) execução e construção de projetos de geração de energia solar (“Projetos”) e (ii) custos 
e despesas associados aos referidos Projetos. (dd) Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica. As Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição pública no mercado primário por meio 
do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; (ii) negociação, observadas as restrições dispostas na 
Escritura de Emissão, no mercado secundário por meio do CETIP 21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3; 
e (iii) custódia eletrônica na B3. (ee) Vencimento Antecipado. Observado o disposto na Escritura de Emissão, as Debêntures e todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão serão ou poderão ser 
consideradas antecipadamente vencidas, conforme o caso, tornando-se imediatamente exigível da Emissora o pagamento do Valor Nominal Atualizado e demais valores previstos na Escritura de Emissão, na 
ocorrência das hipóteses descritas na Escritura de Emissão, respeitados os prazos de cura conforme aplicável (“Eventos de Vencimento Antecipado”). (ff) Demais Condições. As demais condições da Emissão 
que não foram expressamente elencadas na presente ata serão estabelecidas na Escritura de Emissão. (ii) retificar e ratificar a contratação do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. e do Banco 
Modal S.A. como coordenadores da Oferta Restrita (“Coordenadores”), e de afiliadas dos Coordenadores que poderão ser contratadas para a estruturação das Debêntures e da Emissão, bem como dos demais 
prestadores de serviços relativos à Emissão e à Oferta Restrita, tais como o banco liquidante, o escriturador, a B3, o agente fiduciário, o banco depositário e os assessores legais, dentre outros, podendo, 
inclusive, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva contratação dos serviços, bem como assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais alterações em aditamentos, incluindo, 
mas não se limitando, ao “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, Sob Regime de Melhores Esforços de Colocação, da Primeira Emissão de Debêntures, em Duas 
Séries, Sendo a Primeira Série Composta por Debêntures Conversíveis em Ações, e a Segunda Série Composta por Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, da Rio Alto Energias Renováveis S.A.”, 
firmado em 30 de junho de 2021 entre a Companhia e os coordenadores da Oferta (“Contrato de Distribuição”); (iii) aprovar a emissão, pela Companhia, de 1.000 (mil) Bônus de Subscrição como benefício 
para os subscritores das Debêntures da Segunda Série. A Companhia emitirá 1 (um) Bônus de Subscrição para cada Debênture subscrita pelos titulares de Debêntures da Segunda Série nos termos e condições 
descritos no item (aa) acima e na Escritura de Emissão; (iv) ratificar todos os demais termos e condições deliberados na RCA da Companhia não expressamente retificados nos termos dos itens (i) e (ii) 
anteriores; e (v) autorizar a administração da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais, a tomar todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos e aditamentos necessários à 
efetivação das deliberações consubstanciadas nesta Reunião do Conselho de Administração, incluindo, mas não se limitando a, celebração de todos os documentos e aditamentos necessários à concretização 
da Emissão e o registro da Escritura de Emissão, bem como contratação de prestadores de serviço no âmbito da Emissão Deliberações: Instalada a Reunião do Conselho de Administração, foram tomadas as 
seguintes deliberações, sem quaisquer restrições, aprovadas eletronicamente pelo acionista titular da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia: (i) Aprovação das características 
da Emissão e a celebração da Escritura de Emissão. (ii) Aprovação da contratação dos Coordenadores para coordenar a Oferta Restrita, de afiliadas dos Coordenadores, as quais poderão ser contratadas 
para a estruturação das Debêntures e da Emissão, bem como dos demais prestadores de serviços relativos à Emissão e à Oferta Restrita, incluindo a celebração dos respectivos instrumentos de contratação 
e eventuais alterações em aditamentos, incluindo, mas não se limitando, ao Contrato de Distribuição. (iii) Aprovação da emissão do Bônus de Subscrição. (iv) Ratificar todos os demais termos e condições 
deliberados na RCA da Companhia não expressamente retificados nos termos dos itens (i) e (ii) da Ordem do Dia. (v) Autorizar a administração da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes 
legais, a tomar todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos e aditamentos necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas nesta Reunião do Conselho de Administração, incluindo, 
mas não se limitando a, celebração de todos os documentos e aditamentos necessários à concretização da Emissão e o registro da Escritura de Emissão, bem como contratação de prestadores de serviço 
no âmbito da Emissão. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida, conferida, e aprovada por todos, segue assinada. Assinaturas: 
Presidente: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior; e Secretário: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Membros do Conselho de Administração Presentes: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior, Sr. Rafael Sanchez Brandão, Sra. 
Marianne Albers, Sra. Patricia Muratori Calfat, Sr. Giovanna Theresa Martini Mazetto Gallo e Sr. Celso Franscisco Pinto Junior. Os participantes reconhecem e concordam que a Companhia adotou o sistema e 
tecnologia acessíveis para que todos pudessem participar e votar a distância. As assinaturas foram realizadas por meio de certificado digital e operacionalizadas por meio da plataforma CertiSign, de acordo 
com a IN DREI nº 79/2020. Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 14 de julho de 2021. Edmond Chaker Farhat Junior - Presidente; Rafael Sanchez 
Brandão - Secretário. Processo em andamento realizado na Jucesp sob protocolo nº 0.624.838/21-3 em 14/07/2021.

Sara18 Administração de
Bens Próprios Ltda Unipessoal

CNPJ 19.244.639/0001-40 - NIRE Nº 35.228.029.600
Instrumento de Deliberação, Realizado em 13 de Julho de 2021.

Adriana Jardinovsky Chaim, brasileira, nascida em 14/01/1988, casada, empresária, RG
nº 44.353.267-9 SSP/SP e CPF/MF nº 339.843.988-83, residente e domiciliada em São
Paulo, na Rua Conselheiro Brotero, 906, apartamento 111, CEP: 01232-010. Única sócia
componente da sociedade empresária limitada, que gira sob a denominação social de
“Sara18 Administração de Bens Próprios Ltda Unipessoal”, inscrita no CNPJ sob nº
19.244.639/0001-40, estabelecida em São Paulo/SP, na Alameda Eduardo Prado, nº
351, Apartamento 71, Campos Elíseos, CEP: 01218-012, com seu contrato de consti-
tuição arquivado na JUCESP sob NIRE nº 35.228.029.600, em sessão de 12/11/2013.
Deliberações. A sócia delibera, sem quaisquer reservas, ressalvas ou restrições: 1)
Tendo em vista, que o atual valor do capital social é excessivo em relação ao objeto
da sociedade, a sócia resolve, com fulcro no artigo 1.082, II, do Código Civil de 2002,
reduzir o valor do capital social de R$ 1.053.586,00 para R$ 103.586,00. 2) Conse-
quentemente, o cancelamento de 950.000 quotas, no valor de R$ 1,00 cada uma,
totalizando o valor de R$ 950.000,00 a ser restituído à sócia Sra. Adriana Jardinovsky
Chaim, já qualificada. São Paulo, 13 de julho de 2021. Adriana Jardinovsky Chaim.

De acordo com um 
levantamento reali-
zado pela Kaspersky, 

só em 2020 o aumento foi de 
330%, representando mais 
de 370 milhões de tentati-
vas de invasões a sistemas 
corporativos.

E, diante desse cenário, 
o profissional de cibersegu-
rança passou a valer ouro 
para as organizações, que 
estão investindo cada vez 
mais em tecnologia preventi-
va para esse tipo de situação.

“A presença desse profis-
sional se torna indispensável 
para evitar exposição das 
empresas aos golpes. Além 
disso, são eles os respon-
sáveis por gerenciar todas 
as soluções voltadas para 
cibersegurança”, pontua 
Gustavo Duani, da Claranet 
Technology, multinacional 
de tecnologia, com foco em 
serviços gerenciados de 
cloud computing. 

Segundo a Associação 
Brasileira das Empresas de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação (Brasscom), 
a expectativa é que o Brasil 
tenha demanda para mais 
de 420 mil profissionais de 
TI até 2024. Em meio à falta 
de mão de obra qualificada 
nesse mercado, Duani dá 
algumas dicas de como se 
tornar um profissional de 
cibersegurança. Confira! 
 1) Busque certificação: 

ter um diploma é im-

O profissional de cibersegurança passou a valer 
ouro para as organizações.

A Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), que pas-
sou a valer em setembro de 
2020, trouxe a necessidade 
de readequação das em-
presas aos procedimentos 
de coleta e tratamento 
de dados pessoais. Além 
disso, no próximo mês, a 
partir de 1º de agosto, as 
penalidades administra-
tivas entrarão em vigor e 
poderão ser aplicadas nos 
casos de descumprimento 
da norma, principalmente 
as que forem resultantes de 
vazamento de dados.

De acordo com Daniel 
Bijos Faidiga, sócio da LBZ 
Advocacia, a aplicação de 
sanções administrativas 
não impede que as infra-
ções à legislação sejam 
objeto de condenações 
judiciais. “Já existem de-
cisões nas esferas traba-
lhistas, cíveis e consume-
ristas responsabilizando 
empresas por vazamentos 
de dados. Atualmente, a 
Justiça brasileira tem cerca 
de 600 decisões judiciais 
baseadas na LGPD, dentre 
um período de menos de 
um ano de vigência da lei. 

Atualmente, a Justiça brasileira tem cerca de 600 decisões 
judiciais baseadas na LGPD.

Dicas importantes para ser um 
profissional de cibersegurança

Os últimos meses foram marcados pelo aumento exponencial dos 
ciberataques, em especial nas empresas
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portante, mas na área 
de tecnologia, as certi-
ficações muitas vezes 
podem contar mais. 
Por isso, os cursos que 
são especificamente da 
área podem ser uma 
porta de entrada para 
a profissão. 

 2) Inglês é fundamen-
tal: muitos termos 
deste segmento são em 
inglês e, por isso, é im-
portante ter domínio 
da língua. Além disso, 
muitos relatórios po-
dem chegar em inglês 
e isso se torna parte do 
cotidiano. 

 3) Adaptação a mu-
danças: o setor de 
tecnologia é bastante 
dinâmico e as mudan-
ças acontecem muito 
rápido, em especial no 
que tange aos ataques 

hackers. Sendo assim, 
é preciso agilidade e 
grande poder de adap-
tação. 

 4) Foco em resultados: 
o objetivo dos profis-
sionais de cibersegu-
rança é prevenir os 
ataques. E por isso, o 
foco deve ser na iden-
tificação das ameaças e 
nos resultados que vão 
proteger a companhia. 

 5) Conhecer o merca-
do: estar antenado ao 
que acontece no mer-
cado, e até em outras 
empresas, é importan-
te para o profissional 
de cibersegurança. O 
segmento apresenta 
sempre novidades e é 
preciso estar por den-
tro. - Fonte e outras 
informções: (https://
br.claranet.com/).

Empresas já sentem as decisões 
judiciais baseadas na LGPD

Na esfera trabalhista, em 
pouco mais de 2 meses já 
havia cerca de 139 ações 
trabalhistas propostas 
com respaldo nesta legis-
lação”, explica. O primeiro 
pedido de busca e apreen-
são com base na LGPD foi 
concedido recentemente 
contra uma corretora de 
planos de saúde investi-
gada pelo uso indevido de 
dados sem consentimento 
expresso dos titulares. A 
ação recaiu sobre a sede 
da corretora e a residência 
de uma funcionária para 
percepção de aparelhos 
eletrônicos. 

A tendência é que o Ju-
diciário aplique de forma 
mais frequente o conceito 
do consentimento livre e 
inequívoco, sendo vedado 
condicionar o consenti-
mento a finalidades distin-
tas daquelas aceitas pelo 
titular. O alto número de 
ações judiciais é resultado 
da inatividade de muitas 
empresas em adotar me-
didas compatíveis com a 
legislação. 

Muitas delas entendem 

que a adequação pode ser 
postergada para, antes, 
analisar as sanções apli-
cadas e medir se de fato 
é necessária aplicação de 
providências protetivas de 
tratamento e de proteção 
de dados. No entanto, em 
razão da entrada em vigor 
das penalidades adminis-
trativas, a tendência é de 
alta do volume de processos 
judiciais.

O mapeamento de infor-
mações pessoais coletadas 
é essencial para estruturar 
a sistemática de proteção a 
partir da análise dos dados 
de fato tratados, bem como 
estabelecer procedimentos 
internos e minimizar drasti-
camente a possibilidade de 
vazamento de dados. 

“É importante que a 
análise de riscos seja feita 
com cautela e com auxílio 
de profissionais especiali-
zados a fim de adaptar a 
empresa aos novos termos 
de proteção da forma mais 
completa e eficaz possível”, 
orienta Faidiga. - Fonte e 
mais informações: (http://
lbzadvocacia.com.br/).
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 16 de julho de 20216

RollingCamera_CANVAS

CRM, bancos de dados e HelpDesk. A integração vai além, 
pois as filiais ao redor do mundo também podem acessar 
o mesmo sistema na nuvem. Desse modo, é facilitado o 
compartilhamento de informações e há a redução do tempo 
com tarefas repetitivas, como encaminhar vários e-mails; 

4Flexibilidade - Conforme os negócios crescem, a 
utilização da telefonia também. Por causa disso, o volume 
de chamadas pode aumentar, sendo necessário a inclu-
são de novos usuários ou ramais de atendimento. O VoIP 
consegue acomodar facilmente todas essas mudanças, 
sem necessidade de implementar estruturas novas na sua 
empresa. Além disso, assim como você pode aumentar, é 
possível também reduzir sua utilização; 

5Nada de Burocracia - Talvez um dos maiores pro-
blemas enfrentados por uma empresa que deseja contratar 
um plano de telefonia é ter que lidar com toda a burocracia 
envolvida nos processos de contratação, mudanças de plano 
e até mesmo, cancelamentos. Portanto, saiba que uma das 
vantagens da telefonia em nuvem é a facilidade de contratar, 
migrar de planos e até mesmo cancelar os serviços VoIP; 

6Mais liberdade -  Conforme você já viu, por meio 
da telefonia em nuvem é possível adquirir vantagens nem 
sempre conquistadas através da telefonia convencional. 
Uma dessas vantagens é a liberdade de fazer testes sem 
compromisso ou migrar de planos a qualquer momento; 

7Personalizável - Muitas vezes, ao contratar uma 
telefonia, somos obrigados a pagar por algo que nem mes-
mo utilizamos, certo? Com a telefonia em nuvem isso não 
acontece. Você pode personalizar o seu plano de acordo 
com as necessidades da empresa e só paga por aquilo que 
realmente usa;

8Fácil instalação - A instalação e utilização de um 
serviço nunca foi tão fácil. Afinal qualquer empresa conta 
com acesso à internet. Portanto, basta entrar em contato 
com uma operadora ou plataforma VoIP e decidir qual será 
o plano mais adequado ao seu negócio. A empresa VoIP terá 
total responsabilidade por disponibilizar o serviço para a 
utilização da telefonia em nuvem; 

9Simples utilização - Além de ser de fácil instalação, 
podemos citar como vantagens da telefonia em nuvem, seus 
meios de utilização que são simples e práticos. Além disso, 
são adaptáveis e podem ser mudados a qualquer momento. 
Você pode escolher fazer e receber ligações através do 
celular, computador, telefone convencional ou telefone IP;

 

10Segurança - Com a telefonia em nuvem, sua 
empresa tem acesso a informações úteis que garantem 
a segurança. Você pode ter acesso a todo o histórico de 
chamadas recebidas e realizadas, além de ter a gravação 
de todas as ligações do seu negócio. 

Fonte e outras informações: (www.nvoip.com.br).
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de chamadas ou até mesmo a mudança de localidade da 
empresa, uma vez que o número adquirido permanece o 
mesmo após a transição; 

3Integração - É possível conectar a telefonia em 
nuvem aos sistemas já utilizados pela empresa, como o 

Você sabe o que é telefonia em nuvem? O cloud computing, ou computação na nuvem, é uma tecnologia que usa integralmente a 
estrutura já existente da Internet, sem custos adicionais de equipamentos para quem utiliza. Desse modo, reduz os custos e amplia o 

acesso por meio da rede mundial de computadores, tornando-se uma grande aliada das empresas. 

Leandro Campos (*) 

São esses motivos que fazem com que a utilização da 
telefonia em nuvem esteja cada vez mais em alta. De 
acordo com um levantamento realizado pela Gartner, 

empresa líder em pesquisa e consultoria, a expectativa é 
de que, até 2022, 60% das organizações utilizarão a oferta 
de serviços gerenciados de telefonia em nuvem. A telefonia 
VoIP é um serviço oferecido por empresas de tecnologia, 
que transfere toda sua rede de telefonia para a Internet. 

Como utiliza a Internet já instalada na empresa, não 
necessita de nenhuma outra estrutura, como aparelhos de 
PABX, cabeamentos ou ainda manutenção de hardware e 
periféricos. A telefonia em nuvem traz milhares de possi-
bilidades para as empresas. É mais fácil de instalar, mais 
barata, mais eficiente e possibilita integrar diversos recursos 
que irão só melhorar o desempenho da sua empresa. 

De olho nessas tendências, aqui estão dez coisas que 
você não sabe sobre telefonia em nuvem e que podem te 
ajudar a entender um pouco mais sobre a tecnologia e as 
vantagens que ela traz para sua empresa. 

1Redução de custos - O sistema de VoIP é muito 
mais econômico que linhas telefônicas tradicionais. Ao 
utilizar a Internet, não são cobrados valores por chama-
das de longa distância ou taxas, de acordo com horário de 
utilização. Custos adicionais com gravações de ligações ou 
comunicação entre filiais também não existem. Por isso, 
dependendo dos comparativos e do perfil de cada empresa, 
é possível atingir até 70% de economia; 

2Mobilidade - É possível acessar o sistema de telefonia 
na nuvem por meio de qualquer dispositivo com internet. 
Isso facilita no trabalho em home office, acesso a relatórios 

DEZ COISAS 
QUE VOCÊ 
NÃO SABE 
SOBRE 
TELEFONIA 
EM NUVEM

TECNOLOGIA
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Seja positivo e 
realizador

Um pessimista 
frequentemente 
pergunta: “Você 
acha que isso vai 
dar certo? Será que 
vamos conseguir?” 

Muitas pessoas 
tendem a colo-
car empecilhos 

e ver dificuldades em 
tudo, demonstrando, as-
sim, incapacidade para 
perceber a força das Leis 
da Criação e de confiar 
na Justiça inquebrantá-
vel. Pessoas negativas 
sempre trazem um pes-
simismo desanimador. 
Muitas vezes nos dei-
xamos levar pelo nega-
tivismo que paira no ar 
e não olhamos para as 
coisas boas e as grandes 
possibilidades, e ficamos 
travados em ninharias 
negativas. 

Muito importante pen-
sarmos e falarmos visan-
do bloquear a corrente 
negativa que a tudo inva-
de. Poucas pessoas são 
gratas pelas coisas que 
receberam, mas, mesmo 
assim, não vacilam em 
se queixar, atraindo so-
frimentos causados por 
elas mesmas, por seu 
modo errado de viver. 
A vida não é uma fata-
lidade. Sempre temos a 
possibilidade da escolha, 
mas temos de fortalecer 
o bom querer. 

Protestar e se mani-
festar parece correto 
neste mundo onde pouca 
atenção foi dada ao de-
senvolvimento de con-
dições que possibilitem 
a melhoria continuada 
da qualidade humana. 
Quem explica a causa da 
violência e agressivida-
de? Pouco se sabe sobre 
o significado da vida e 
sua finalidade, tampou-
co se nota esforço para 
compreender isso; vai 
daí que aumentam os 
conflitos. 

Com sua indolência 
e ignorância sobre o 
significado da vida, as 
pessoas perdem o vigor 
e a força de vontade do 
querer íntimo. O que 
está acontecendo com a 
espécie humana que está 
modificando o seu padrão 
natural? As máfias, com 
suas mãos de ferro, já 
causaram muitos danos 
visando lucros com tráfi-
co de drogas e de pessoas 
escravizadas de ambos os 
sexos. A história oferece 
muitos exemplos de ati-
vidades predatórias. 

Na China, mandavam 
os mandarins que domi-
navam o imperador e o 
povo que vivia em pre-
cárias condições e com 
pouco arroz. Lao-Tse, 
mestre espiritualista, 
se tornou um colabora-
dor do imperador How-
Tchou com o propósito 
de elevar as condições 
gerais e prestar escla-
recimentos espirituais 
sobre a vida. Iniciou a 
construção da muralha 
e a produção de por-
celana. Os poderosos 
não gostaram dessa 
intervenção. Confúcio 
(Com-fu-tse) também 
se opunha e se associa-
va aos poderosos que 
visavam a destruição de 

Lao-Tse e do imperador.
Enquanto Lao-Tse 

transmitia ensinamen-
tos voltados para o bem, 
Confúcio, qual Machia-
vel, trabalhava para 
conservar o poder nas 
mãos dos mandarins. 
Assim como tantos po-
vos, a China também não 
deu guarida ao mestre, 
da mesma forma como 
aconteceu com outros 
profetas em outras re-
giões. Segundo Mao-T-
se-Tung, o poder nasce 
da ponta do cano de um 
fuzil. 

Há no ocidente muitos 
debates em torno do 
tamanho do Estado, mas 
quanto mais aumentou, 
mais improdutivo e de-
ficitário se tornou, pois 
ali se reúnem indivíduos 
que querem o poder e 
as benesses, mas pou-
cos estão dispostos a 
dar contribuições para 
o bem geral. Como não 
conseguem espaço na 
iniciativa privada, cor-
rem para se abrigar no 
cobertor do Estado. 

Faltam estadistas, fal-
tam seres humanos de 
bem, conscientes de 
sua responsabilidade de 
promover a continuada 
melhora das condições 
gerais de vida para que 
o viver na Terra seja 
profícuo e proveitoso, 
em paz e felicidade; 
nessas condições não há 
necessidade do agigan-
tamento do Estado.

Os homens inventaram 
o dinheiro, mas ainda 
não foi encontrada a ma-
neira certa de lidar com 
ele, com a sua multipli-
cação e com o controle 
das contas públicas e 
pessoais. É tudo festa 
até chegarem as cobran-
ças. O dinheiro deveria 
ser um meio auxiliar 
do progresso, mas foi 
transformado em meio 
de dominação, fonte de 
poder, arrogância e es-
peculação para bem de 
uns e miséria de muitos. 

O comunismo não ha-
via percebido isso com 
nitidez ao querer que o 
Estado fosse o detentor 
da capacidade produti-
va, mas os sucessores 
de Mao encontraram 
uma fórmula especial de 
fazer dinheiro através do 
Capitalismo de Estado 
que conduziu a China 
à posição de segunda 
potência. 

As novas gerações 
precisam de ensino pro-
veitoso e motivador para 
que sintam a importân-
cia do aprendizado e 
sejam responsáveis. A 
evasão escolar espelha o 
duplo problema: ensino 
inadequado no conteúdo 
e forma, e despreparo 
das crianças com defi-
ciências que procedem 
da vida familiar. Muitas 
pessoas perguntam: “por 
que a minha vida não 
vai para frente?” Mas é 
a pessoa que tem de se 
movimentar e caminhar 
para frente com firmeza 
e responsabilidade.

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

do Hotel Transamerica Berrini, e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

bicdutra@library.com.br.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

União Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil iana
CNPJ nº 58.250.689/0001-92

A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

Nevada Holding S.A.
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. 

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

Com a pandemia, di-
versas empresas pre-
cisaram se reinven-

tar para sobreviver a esse 
momento de crise, por isso 
muitos pequenos e médios 
empreendedores passaram 
a buscar crédito para se 
recolocar, reorganizar e se 
manter no mercado. “Maio-
ria dos negócios de pequeno 
porte buscam por recursos 
apenas nos cinco maiores 
bancos do país. Mas existem 
outras empresas especiali-
zadas em dar crédito para 
quem precisa daquele valor. 

As fintechs, por exemplo, 
chegaram com força e ino-
vação ao mercado financeiro 
brasileiro - o que ajuda a 
promover competitividade 
e acesso ao crédito! O mais 
importante, nesse contexto, 
é avaliar alguns pontos antes 
de fechar negócio para esco-
lher quais são as melhores 
opções’’, explica Luiz Falbo 
Di Cavalcanti, CEO da Kalea, 
assessoria digital de crédito 
para empresas. 

Para escolher a melhor 
opção, o empreendedor 
não deve considerar ape-
nas os juros cobrados, 
mas também os prazos de 
pagamento, o sistema de 
amortização, o tempo que 
demora para liberação dos 

O empreendedor deve considerar juros, prazos, amortização e o 
tempo que demora para liberação dos recursos.

Maneiras práticas de se preparar 
antes de solicitar crédito

O empreendedor não deve considerar apenas os juros cobrados, mas também os prazos de pagamento, 
o sistema de amortização, o tempo que demora para liberação dos recursos, o tipo de garantia e etc

empreendedores como 
crédito personalizado, 
digital e competitivo.

	 •	Faça um planejamen-
to financeiro -  Isso 
irá te ajudar na gestão 
do negócio, do crédito 
e também perante as 
instituições, já que elas 
vão querer entender 
quais são seus planos 
com aquele dinheiro. 
Por isso, controlar toda a 
entrada e saída de capital 
do seu negócio e saber 
até quantos funcionários 
você consegue pagar, por 
exemplo, são algumas 
das dicas para não ficar 
no prejuízo.

	 •	Durante as conversas 
seja honesto e trans-
parente - Assim será 
mais fácil a aprovação 
de crédito. Nenhuma 
instituição financeira vai 
te disponibilizar créditos 
se não sentir segurança 
no seu negócio!

	 •	Trate o pedido de cré-
dito como um projeto 
da sua empresa -  Faça 
cronogramas que te aju-
darão a cumprir prazos 
e metas, além de deixar 
todos os documentos em 
ordem. - Fonte e outras 
informações: (https://
kaleacred.com/).
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recursos, o tipo de garantia 
e etc.

Além disso, requer uma 
negociação e um preparo 
por parte do empreendedor. 

“O pedido de crédito só 
será autorizado se a institui-
ção financeira tiver certeza 
do negócio que está fazendo 
com você, portanto, para ser 
atendido na solicitação, é 
necessário organizar as in-
formações sobre a empresa 
para satisfazer as exigên-
cias”, completa. Pensando 
nisso, Falbo preparou um 
passo a passo com algumas 
dicas de como solicitar 
crédito de maneira rápida, 
eficiente e segura: 

Pesquise pelo menos três 
instituições financeiras que 
oferecem o tipo de serviço 
que você precisa. Existem 
diversas instituições que ofe-
recem esse tipo de serviço, 
você precisa conhecer quais 
os benefícios e vantagens 
que terá com cada uma delas. 
Além disso, pesquise se essa 
instituição que você esco-
lheu é confiável e verdadeira.
	 •	Acompanhe as ino-

vações no mercado 
financeiro - Para buscar 
crédito é importante 
acompanhar a evolução 
do mercado. As no-
vidades trarão novas 
oportunidades para os 

Igor Macedo de Lucena (*) 

Nessa última semana, tivemos uma 
importante reunião promovida por minis-
tros das finanças de várias das principais 
nações do planeta.

Na pauta, o ‘prato principal’ foi o fim das 
disputas sobre o imposto das empresas, 
algo que há muito tempo se tornou um 
grande problema mundial, já que várias 
nações realizavam uma espécie de compe-
tição para ver quem oferecia as menores 
alíquotas de impostos sobre as empresas, 
algo que começou a se tornar nocivo para 
os governos e um excelente negócio para 
as empresas multinacionais.

Membros de 130 países concordaram 
em reformar o sistema tributário global 
para garantir que as grandes empresas 
paguem um valor considerado justo 
como impostos, independente de onde 
elas estejam sediadas. A OCDE informou 
que os membros do grupo e de vários 
países não membros apoiaram uma 
proposta de alíquota mínima de imposto 

corporativo de pelo menos 15%.
A Organização para Cooperação e De-

senvolvimento Econômico (OCDE), que 
liderou as negociações, afirmou, por seus 
representantes, que se esse plano funcio-
nar, a ideia deverá gerar US$ 150 bilhões 
em receitas fiscais por ano para as 130 
nações. O maior problema é que a Irlanda 
e a Hungria - países com baixos impostos 
corporativos - não aderiram ao acordo 
sobre o imposto mínimo global.

Espera-se agora que os governos partici-
pantes tentem aprovar leis relevantes para 
proporcionar o mínimo de comprometi-
mento dentro de suas legislações nacionais, 
embora não se saiba ainda como isso vai ser 
verificado e colocado em prática por cada 
nação. Os países também assinaram novas 
regras sobre o lugar em que as maiores 
empresas multinacionais serão tributadas. 

Eles esperam que sejam incorporados os 
chamados “direitos tributários” sobre mais 
de US$ 100 bilhões de lucros de empresas 
como Apple, Amazon, Microsoft e outras, 

e que devem ter tais valores transferidos 
para países onde os lucros são gerados, 
em vez de onde uma empresa tenha sua 
sede mundial.

Ainda nesse contexto, vale ressaltar que 
nações do G7 e do G20 lideraram esforços 
para esses trabalhos, incluindo os Estados 
Unidos, a Inglaterra e a Alemanha. Apesar 
de nossos impostos já serem bem acima 
dos 15% propostos pela OCDE, o Brasil 
foi considerado um importante membro 
que também adotou tal regra. 

Contudo, vale lembrar que se tivéssemos 
como negociantes os membros da Alt-right 
brasileira, talvez eles estivessem gritando 
no twitter que esse projeto é um movi-
mento globalista feito pelos comunistas 
para “roubar” a soberania tributária do 
Brasil. Isso certamente seria assunto para 
um outro artigo! 

(*) - Economista e empresário, é Doutorando 
em Relações Internacionais na Universidade de 

Lisboa, membro da Chatham House – The Royal 
Institute of International Affairs e da Associação 

Portuguesa de Ciência Política.

Um imposto mundial


