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O ponto de inflexão (tipping point) é aquele momento mágico 
em que uma ideia, tendência ou comportamento social cruza um 
limiar, tomba e se espalha como um incêndio. Assim como uma 
única pessoa doente pode iniciar uma epidemia de gripe, um pe-
queno impulso, mas direcionado, pode causar uma tendência da 
moda, a popularidade de um novo produto ou uma queda na taxa 
de criminalidade.  

Práticas Ambientais: como era verde a minha parede

Desde que foram confrontados com os desafios vindos com a Covid-19, 
a pergunta mais feita pelos líderes empresariais é: que estratégia devemos 
seguir neste momento? Com um mundo envolvido em desafios decorrentes 
da pandemia, parte das empresas entraram em modo de sobrevivência e 
outras aproveitaram as oportunidades para acelerar seu crescimento. O 
relatório anual Chief Strategy Officer (CSO) Survey, realizado pela Deloitte, 
maior organização de serviços profissionais do mundo, em colaboração 
com a Kellogg School of Management, revela quatro caminhos que as 
lideranças estratégicas devem adotar para conduzir suas empresas ao 
futuro, expandindo seus papéis em outras áreas..  

Transformação digital para conduzir as empresas 
ao futuro

Diante do atual cenário econômico brasileiro, pequenas, médias 
e grandes empresas têm buscado alternativas para fortalecer seus 
negócios. Nesse contexto, a internacionalização aparece como uma 
aliada para quem está em busca de diversificar e expandir as atividades 
da companhia, além de se diferenciar dentro do mercado em relação 
aos concorrentes.  

Pensando em internacionalizar? Confira cinco dicas 
essenciais

metamorworks_CANVA

Negócios em Pauta

'Nova' Alitalia em operação no mês de outubro
Após a conclusão das discussões com a Comissão Europeia, o governo 

italiano anunciou que a Italia Trasporto Aereo (ITA), versão reestatizada 
da companhia de aviação civil Alitalia, vai entrar em operação no dia 15 
de outubro. A ITA iniciará sua trajetória com uma frota de 52 aviões, 
quantia que será aumentada para 78 em 2022 e 105 até o fim de 2025, 
sendo que 81 deles serão de "nova geração". O plano industrial ainda 
prevê entre 2,75 mil e 2,95 mil funcionários na nova empresa, com o 
objetivo de chegar até 5,7 mil em 2025. A atual Alitalia tem 10,5 mil 
empregados, e sindicatos já pediram uma reunião com o governo. A 
companhia terá como hubs os aeroportos de Fiumicino, nos arredores 
de Roma, e Linate, em Milão, que cobrirão inicialmente 45 destinos, 
incluindo Nova York, Boston, Miami, Washington, Los Angeles, Tóquio, 
São Paulo e Buenos Aires (ANSA)..    Leia a coluna completa 
na página 3

Foto: aeroin.net/alitalia

News@TI

TOPdesk On Tour aborda os benefícios da 
adoção de metodologias ágeis

@A TOPdesk, especialista em soluções de service desk para ITSM 
e Enterprise Service Management (ESM), promove no próximo 

dia 22 de julho um evento online sobre a importância da aplicação das 
Metodologias Ágeis nos processos de negócios, como interferem na 
cultura e como podem gerar resultados positivos. “Com a iniciativa 
vamos mostrar que a implementação das metodologias ágeis promove 
a qualidade dos serviços, economia com entregas assertivas, agilidade 
e eficiência da equipe, flexibilidade e ainda redução de riscos”, explica 
Tiago Krommendijk, diretor geral da TOPdesk. O evento conta com a 
participação de JP Coutinho, profissional especializado na difusão dos 
valores e princípios ágeis, com o propósito de guiar indivíduos, times e 
organizações na jornada para a agilidade. O Agile Coach trabalha temas 
como motivação, disciplina, resiliência e carreira. Inscrições: https://
topdeskontour.com.br/    Leia a coluna completa na página 2
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CRESCIMENTO

Independente do porte e do 
segmento em que atuam, as 
empresas são unânimes ao afirmar 
que a comunicação interna continua 
sendo um dos seus maiores 
desafios no dia a dia. 

Comunicar-se com os colaboradores con-
tinua sendo fundamental para aumentar 

o engajamento, aumentar o senso de perten-
cimento, aumentar produtividade, manter 
metas e liderar. 

“Um dos maiores desafios das empresas 
ainda é se comunicar com seus colaboradores 
de forma rápida, clara e assertiva, no tempo 
certo. Hoje, contamos com a mobilidade 
como uma ferramenta que proporciona uma 
linguagem equânime, simples, e em tempo 
real”, afirma Bruno Fisbhen, diretor geral do 
ColaboraApp, HR Tech com foco em resolver 
os problemas de Comunicação Interna das 
empresas.

A aposta no mobile surgiu com a demanda 
de muitas companhias que não conseguiam 
– e ainda não conseguem - chegar com 
as informações até os funcionários sem 
acesso a e-mail corporativo, Intranet ou 
nenhum outro canal de comunicação. A 
dependência continua sendo do gestor 
direto repassar a informação, o que não 
acontece na grande maioria dos casos. 
Nessas empresas, as informações dificil-
mente chegam aos funcionários, e quando 
chegam estão, muitas vezes, distorcidas 
ou atrasadas. 

O fato de estarmos cada vez mais com 
os aparelhos de telefone celular em mãos 
permite que esse problema seja minimizado 
não só para estes funcionários, mas também 
para lojas de varejo, fábricas,  empresas do 
agronegócio, representantes comerciais 
que trabalham na rua, pessoas que ficam 
alocadas em clientes, dentre várias outras 
indústrias. A ideia é usar o celular para 
fazer uma comunicação rápida, simples e 
também inclusiva para deficientes, dimi-
nuindo a dificuldade da informação chegar 
até a ponta

Mobilidade: o segredo para uma 
comunicação interna de qualidade
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Neste novo cenário, o aplicativo tem se 
mostrado a melhor forma de fazer isso dar 
certo, afinal, nenhuma outra ferramenta é tão 
eficiente como o celular para a informação 
chegar de forma rápida, alinhada e no tem-
po certo. Criado em 2021, o ColaboraApp 
nasceu justamente com o objetivo de tornar 
a Comunicação Interna das empresas mais 
rápida, eficiente e inclusiva. Com versão para 
iOS e Android, a ferramenta proporciona 
autonomia para publicação de conteúdos e 
disparos de push notification. 

Além de deixar os colaboradores por dentro 
do que acontece na empresa, o app disponibi-
liza vídeos, calendário de eventos, divulgação 
de vagas, pesquisas, enquetes, documentos 
importantes, lista de benefícios corporativos, 
perguntas frequentes, canal direto com o RH 
e notificações instantâneas. O aplicativo não 
possui limite de usuários e nem de disparos 
de push.

A comunicação interna é uma das estra-
tégias utilizadas pelas organizações para 
estabelecer canais de relacionamento com o 
público interno e tornar comum a mensagem 
destinada aos colaboradores a fim de motivar, 
estimular, promover agentes e difundir os 
ideais da empresa. Uma boa comunicação 
interna garante um time engajado e mais 
produtivo.

Quando a pandemia começou, ouvimos 

relatos de funcionários de grandes empresas 
que ficaram simplesmente desesperados e 
inseguros por falta de comunicação. Não se 
sabia o que ia acontecer, existia medo de 
demissão... E o medo aumentava ainda mais 
porque as empresas, que também ficaram 
perdidas, demoraram para comunicar suas 
próximas ações. Até comprometimento de 
saúde mental ocorreu em alguns casos.

A empatia e a contextualização do momento 
devem estar presentes em toda a comuni-
cação, que precisa ser clara e próxima, com 
informações transparentes e positivas. Por 
outro lado, a falta de comunicação pode ter 
um custo alto, além de um risco de crise de 
imagem. E quando se fala em se comunicar 
com pessoas que ocupam cargos mais baixos, 
então, o desafio e o risco se tornam ainda 
maiores.

O impacto também pode ser visto na baixa 
retenção de talentos, que gera perda finan-
ceira com novas contratações, treinamento, 
perda de produtividade e engajamento, 
erros do novo colaborador e outros fatores 
intangíveis. Falhas de comunicação também 
prejudicam o clima organizacional, já que 
estamos falando sobre como os colaboradores 
percebem o funcionamento da empresa no dia 
a dia. Comunicar mal influencia na motivação 
das equipes na hora de buscar os objetivos 
da empresa.- Fonte e outras informações: 
(www.colaboraapp.com.br). 

'Dia da Liberdade'
O Reino Unido deu ontem (19) o últi-

mo passo do programa de reabertura da 
pandemia. Foi o  "Freedom Day" (Dia 
da Liberdade) ao abolir todas as regras 
sanitárias para evitar a disseminação 
da doença e reabrindo a economia. 
Todos os estádios e auditórios podem 
receber a lotação total de pessoas, não 
há mais restrições no serviço dos pubs 
e restaurantes, as festas e as discotecas 
estão permitidas e não é mais obriga-
tório usar máscara (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/atraso-na-transformacao-digital-pode-causar-impactos-nas-liderancas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-20-07-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-20-07-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/o-governo-e-seus-cintos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pensando-em-internacionalizar-confira-cinco-dicas-essenciais/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/transformacao-digital-para-conduzir-as-empresas-ao-futuro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/praticas-ambientais-como-era-verde-a-minha-parede/
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O governo e  
seus cintos

Avalia-se o 
desempenho de 
uma administração 
pela eficácia de 
quatro campos de 
viabilidade: o político, 
o econômico, o social e 
o organizativo. 

O cientista social chi-
leno, Carlus Matus, 
designa estes es-

paços como os cinturões 
do governo. O equilíbrio 
entre eles é responsável 
pela força ou fragilidade 
das ações programáticas. 
Vamos examinar os cintos 
que abarcam o corpo do 
governo Bolsonaro. 

À primeira vista, emerge 
a observação: a administra-
ção peca no uso do poder 
como “capacidade de fazer 
com que as coisas aconte-
çam”, como ensina Bertrand 
Russel. O país tem pouco 
avançado. Os furos estão 
escancarados. A área políti-
ca é um território semeado 
de disputas e competição, 
com o centrão dominando 
espaços da administração. 

Tensões e pressões su-
gerem rupturas a qual-
quer momento na base 
governista, de cujo apoio 
o governo tanto necessita 
para aprovar projetos e 
medidas provisórias. O 
ponto central, ainda não 
entendido pelo governo, é 
o de que seu governo não 
se assenta numa coalizão 
pela governabilidade, mas 
em moeda fisiológica da 
adesão, tornando frouxos 
os elos com as estruturas 
partidárias. 

Não se estabeleceu um 
pacto de longa duração; os 
acordos são provisórios, dei-
xando o governo nas mãos 
de um grupo pragmático 
que muda de posição con-
forme a direção do vento. E 
se as pesquisas continuarem 
a mostrar a má performance 
de Bolsonaro, nem a nego-
ciação no balcão da fisiologia 
segurará o afastamento da 
base.

As tensões vão se acumu-
lando, aqui e acolá, a partir 
dos tiros que Bolsonaro 
costuma dar na direção 
da Suprema Corte, por ele 
acusada de persegui-lo. 
Ministros são chamados 
de imbecis. Uma reunião 
com o presidente do STF, 
Luiz Fux, não garante que 
o palavreado esdrúxulo de 
Sua Excelência seja aban-
donado. Até a aprovação/
desaprovação de André 
Mendonça pelo plenário do 
Senado pode haver um re-
fluxo no jogo de tiro ao alvo.  

O território social não 
passa de uma paisagem de-
vastada pelo medo e por re-
clamos por maior cobertor 
de proteção. O presidente 
participa de motociatas em 
Estados, mas a massa não 
se faz presente. O país vive 
a maior pandemia em um 
século, mas o motociclis-
ta não foi até hoje visitar 
um hospital. A não ser os 
que o recebem para tratar 
de soluços. O país exibe 
monumentais carências 

nas áreas da saúde, edu-
cação, saneamento básico, 
transportes, mas o governo 
prioriza o plano eleitoral, 
com medidas que podem 
atrair o interesse de alguns 
contingentes.

O terceiro cinturão é o 
da gestão, da organização 
administrativa. Fácil de 
perceber a defasagem nesse 
cinturão: a má gestão da 
pandemia. Que é exibida 
diariamente pelas telas de 
TV quando se abre o pa-
lanque da CPI da Covid-19. 
O governo sangra todos 
os dias e a tendência, de 
interesse das oposições, é 
uma sangria desatada, com 
intenso fluxo de sangue até 
o final do ano, eis que já se 
aprovou a continuidade do 
espetáculo de investigação. 

Não há como eliminar a 
mancha sobre o governo 
bolsonarista que sai dos 
dutos da CPI. E que efici-
ência se pode esperar de 
um ministério que é uma 
colcha de retalhos, com 
partes esburacadas, como 
as que abrigam ministros 
sob suspeita, envolvidos em 
escândalos, gente sem com-
petência gerencial, quadros 
que vivem em torno de uma 
Torre de Babel?

A administração é um es-
queleto torto, sem harmonia 
de conjunto, e sob o tiroteio 
que abate alguns ministros- 
o do desmatamento (ou 
meio ambiente?) saiu, o da 
deseducação (quem sabe 
o nome?) está perdido, o 
da saúde (ou da doença) 
também saiu, dando lu-
gar a mais um nome, que 
tem dificuldades em saber 
como agradar o paladar do 
chefe-presidente. Sobram 
poucos, alguns trabalhando 
em silêncio com receio de 
mostrar a cara. 

O quarto cinto é o da 
economia. O ministro Paulo 
Guedes espera que o pilo-
to automático recomece 
a funcionar com um PIB 
chegando aos 5% neste ano. 
Mas o rolo continua a en-
travar a reforma tributária, 
enquanto os setores econô-
micos se queixam de que a 
redução dos impostos para 
as empresas esteja sendo 
feita com uma tributação 
elevada sobre dividendos. 
Algo como toma lá, dá cá. 

Os gastos públicos têm 
aumentado em proporção 
geométrica. Pois é, a es-
perança está no cinturão 
econômico. Se for bem ajus-
tado, o país retomará o ca-
minho do crescimento. Mas 
o desemprego continuará a 
amargar o caldo, ante o bu-
raco que abarca cerca de 14 
milhões de desempregados. 
A privatização da Eletrobras 
merece aplausos. Mas é 
pouco ante a promessa de 
privatização de centenas de 
feudos estatais.

Com essa gama de defici-
ências, o sinal amarelo é pre-
núncio de que os cordões do 
governo poderão se romper 
até outubro de 2022.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

News@TI
o aparelho tenha capacidade para tirar fotos panorâmicas. 
"Essa parceria com a inGaia vem para ajudar ainda mais o 
mercado imobiliário, que tem passado por provações por 
conta da pandemia", diz Renato Rodrigues, CEO da Banib. 
"Hoje somos a única plataforma em que você consegue criar 
um tour virtual com foto panorâmica", complementa (https://
www.ingaia.com.br).

Plataforma para tour virtual de imóveis sem 
necessidade de câmeras especiais

@Todos os usuários do ecossistema inGaia podem con-
tratar a plataforma de tour virtual 360º da Banib, que 

se responsabiliza pela experiência dos usuários. O serviço 
pode ser acessado com um celular, e a única exigência é que 

Seguro 3.0: o papel fundamental da 
tecnologia para o crescimento do 

mercado de seguros
É cada vez mais comum a adoção da transformação digital e da digitalização nos mais diversos setores econômicos. 

Eduardo Nunes (*)

Baseada no conceito de Seguro 
3.0, a tecnologia tem se tornado 
uma grande aliada, também, para 

o crescimento do mercado de seguros 
no Brasil. Mesmo durante um ano 
conturbado em decorrência da pan-
demia da Covid-19, dados recentes da 
Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros (CNseg) apontam que, so-
mente no primeiro trimestre de 2021, 
o setor segurador arrecadou cerca de 
R$ 130 bilhões, valor 8,7% superior ao 
mesmo período de 2020.

Parte desse crescimento deve-se ao 
fato da ampliação do uso de ferramen-
tas tecnológicas, que dão suporte aos 
processos e aprimoram os recursos 
disponíveis para o desenvolvimento das 
companhias desse setor. Neste senti-
do, esta atualização está diretamente 
relacionada ao conceito de Seguro 3.0, 
que direciona a transformação digital 
dentro desse mercado. Mas, para en-
tendermos esse conceito, é importante 
darmos dois passos atrás na evolução 
das seguradoras no Brasil.

A origem do conceito 3.0 no mer-
cado de seguros

Para que exista o Seguro 3.0, exis-
tiram outros dois marcos na história 
do mercado de seguros no Brasil. O 
primeiro foi a chegada das companhias 
inglesas, no século XIX, que deram 
início a este setor, e que hoje é um dos 
mais consolidados do país. O segundo 
marco, que podemos entender como 
Seguro 2.0, teve início com a regulari-
zação do mercado, como a criação da 
Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), por exemplo, e prolongou-se 
até a revolução tecnológica que vive-
mos hoje, com a expansão da internet, 
comércio eletrônico e o surgimento das 
insurtechs.

Diante deste cenário, o Seguro 3.0 
surge como um conceito inovador, 
com objetivo de difundir a aplicação 
de tecnologias e transformar a ma-
neira como as seguradoras oferecem 
produtos e serviços aos consumidores. 
De um modo geral, essas ferramentas 

clientes, bem como melhores para as 
empresas, uma vez que elas conseguem 
diminuir os riscos utilizando uma base 
de dados mais precisa, conhecendo os 
hábitos e aquilo que o segurado utiliza 
dentro dos serviços que estão sendo 
contratados.

Seguro 3.0 x Open Insurance
No mercado financeiro, o avanço 

tecnológico possibilitou a implemen-
tação de processos inovadores como 
Pagamentos Instantâneos (PIX) e, 
mais recentemente, o início do Open 
Banking. Nesta mesma linha de com-
partilhamento de dados, o mercado 
de seguros já se movimenta para a 
aplicação desta nova tendência com 
o surgimento do Open Insurance, que 
está sendo regulamentado pela SUSEP.

Open Insurance não diz respeito 
apenas a um conceito que explica e 
demarca um momento de desenvol-
vimento tecnológico dentro do setor 
segurador. Trata-se de uma ferramenta 
que está sendo desenvolvida e regula-
mentada com um conjunto de regras e 
determinações e que, por meio de API’s 
(Application Programming Interface), 
possibilitará a obtenção e o compar-
tilhamento de dados e informações 
sobre os clientes de uma forma segura, 
sincronizada e estruturada, a partir, é 
claro, do consentimento ou solicitação 
do usuário.

Dessa forma, o Seguro 3.0 e o Open 
Insurance, mesmo que diferentes, con-
tam com uma intersecção e isso mostra 
que o futuro do setor converge para um 
único ponto: o suporte da tecnologia 
para o desenvolvimento do mercado 
de seguros. Diante deste cenário, para 
que consigam se manter competitivas, 
as seguradoras deverão investir em ino-
vação, recursos de inteligência artificial 
e digitalização, com objetivo de tomar 
decisões mais assertivas e oferecer 
produtos e serviços personalizados, 
que atendam às demandas deste novo 
mercado.

(*) É Consultor de Tecnologia da Informação da 
Provider IT, uma das principais consultorias e 

provedoras de serviços de TI do país.

possibilitam a criação de serviços per-
sonalizados e adequados aos clientes, 
com melhor preço para a seguradora e 
o menor para o usuário.

Se levarmos em consideração os 
produtos e serviços oferecidos pelas 
seguradoras hoje, os preços e as demais 
características do contrato são base-
ados em informações pré-existentes 
em um portfólio da própria empresa, 
alinhados a informações básicas sobre 
o contratante. Nesse sentido, quando 
um seguro automotivo é contratado, por 
exemplo, a base de dados é referente 
às informações sobre o veículo, como 
marca, modelo e percentuais referentes 
a roubo, bem como endereço, região, 
idade e tempo de habilitação do mo-
torista. Ou seja, a oferta de seguro é 
realizada em função de experiências 
da companhia e não, necessariamente, 
do cliente.

Com o Seguro 3.0 esse papel se inverte 
e o planejamento é baseado em dados 
aprofundados sobre o contratante. Isso 
é possível graças às inovações tecno-
lógicas, que possibilitam a análise do 
grande volume de dados existentes e 
que antes não eram aproveitados pelas 
empresas. Isto é, os serviços passam a 
ser mais adequados às especificidades 
do cliente e não da seguradora, os 
preços passam a ser menores para os 
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O Zoom Video Communications, Inc. 
(NASDAQ: ZM) trabalha para integrar 
segurança à experiência do usuário, 
para que possam obter colaboração 
segura e sem atritos. Seja utilizando 
a plataforma Zoom para aprendizado 
híbrido, consultas médicas, ou diver-
sos outros usos, aqui estão algumas 
dicas para ajudar todos os usuários a 
proteger suas reuniões:

Proteja suas reuniões
O Zoom oferece diversos recursos 

para ajudar os usuários a manter suas 
reuniões seguras e confidenciais. 
Vários desses recursos podem ser en-
contrados nas configurações de conta 
para ajudar a proteger as reuniões 
antes mesmo de começarem.

O Zoom sempre recomenda habilitar 
senhas para as reuniões. Desta forma, 
somente aqueles que receberam a 
senha no convite podem entrar. O 
recurso ‘Entrar antes do organizador” 

pode ser desativado, para que a reunião 
não comece sem a presença do anfitrião. 
Além disso, os usuários nunca devem 
compartilhar a senha ou a ID da reunião 
nas redes sociais ou outras plataformas 
online.

Quando se trata de segurança durante 
a reunião, existem recursos que podem 
ser encontrados no ícone de seguran-
ça para ajudar os usuários a conduzir 
reuniões seguras:
• Usar a sala de espera - os usuários 

podem habilitar uma área de espera 
virtual que evita que as pessoas 
entrem em uma reunião até que o 
anfitrião esteja pronto para iniciar. 
Os anfitriões da reunião podem 
então admitir as pessoas que estão 
na sala de espera individualmente 
ou todas de uma vez.

• Bloquear suas reuniões - Depois que 
todos os participantes ingressarem 
na reunião, o organizador pode usar 

o recurso Bloquear Reunião para 
impedir que outros participantes 
entrem na reunião.

• Controlar chat e compartilhamen-
to de tela - Na seção "Permitir que 
os participantes:", o organizador 
da reunião pode ativar ou desati-
var a capacidade dos participantes 
de usar a função de chat e com-
partilhar suas telas.

• Remover participantes - Se houver 
usuários não autorizados entrando 
na reunião, o organizador pode 
usar o recurso Remover Partici-
pante, que removerá o usuário 
da reunião e impedirá que ele 
retorne.

O Zoom recomenda a todos os usu-
ários que sempre façam uso de todos 
os recursos de segurança disponíveis 
na plataforma.

Zoom dá dicas para aumentar a segurança  
em reuniões virtuais

Eduardo Nunes
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do Pescado que chega à 18ª edição e será realizada entre 1º e 15 de 
setembro. Originalmente criada pelo extinto Ministério da Pesca, 
como campanha de incentivo às vendas, está sendo organizada 
atualmente pelo próprio setor produtivo. Considerada a “segunda 
quaresma”, a ação busca tornar o consumo de pescado algo ainda 
mais parte do dia a dia do brasileiro. A campanha visa descentralizar 
as ações dos grandes centros de produção de consumo e pescado e 
atingir todas as cidades. É uma forma de respeitar e contribuir com 
a pluralidade da cadeia produtiva nacional, que inclui desde os pe-
quenos produtores artesanais até as grandes indústrias. Saiba mais: 
(www.semanadopescado.com.br).

E - Parceria em Vendas
A Angola Cables, provedor multinacional de soluções de conectividade, 
acaba de lançar o programa AC Sales Partners, no qual possibilita que 
parceiros comercializem produtos e serviços da empresa, como Trânsito 
IP, Peering Remoto, Soluções Cloud, IP Gamer e outros. Destinado às 
entidades que tenham conhecimento no setor de telecomunicações, o 
programa aponta para o desenvolvimento de parcerias nos níveis de 
recomendação (referral), representação de vendas (sales representati-
ve) ou entidade agente revendedora (resseler), que contactem com as 
redes de comunicações para entregar serviços da companhia com alta 
eficiência. Outras informações e adesões ao programa estão disponíveis 
no site (https://partners.angolacables.co.ao/).

F - Administração Tributária 
Acontece nos próximos dias 22 e 23, a 2ª Edição da Maior Live de 
Administração Tributária, organizada pela advogada Stael Freire. A 
Sigcorp Gestão e Tecnologia, especialista no desenvolvimento de solu-
ções completas e inteligentes para a Gestão Tributária, estará presente 
como apoio. Com inscrições gratuitas o evento será dividido em dois 
dias, totalizando 24 horas de duração. Serão debatidos temas atuais e 
relevantes que impactam nas receitas tributárias, com palestras online 
e a participação dos maiores Juristas, Doutrinadores e Especialistas 
em Direito Tributário do país – contabilizando mais de 60 palestrantes. 
Inscrições e outras informações: (https://bityli.com/TIEUN).

G - Documentários Curtos
Estão abertas as inscrições para o concurso de curtas do festival Me-
gacities Shortdocs, promovido por uma ong francesa que anualmente 

A - Escrituração Contábil  
O prazo final para transmissão da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), 
referente ao ano-calendário de 2020, foi prorrogado para o último dia 
útil do mês de setembro próximo. A instrução normativa foi publicada 
na sexta-feira (16) no DOU. A prorrogação havia sido solicitada por 
alguns órgãos da classe contábil, como a Fenacon e o CFC. A contadora 
Ana Paula Cardoso, sócia da Macrocont, explica que, para realizar a en-
trega da ECF, é preciso enviar primeiro a Escrituração Contábil Digital 
(ECD). Somente após esse procedimento é que conseguimos importar 
os arquivos que serão utilizados na ECF (www.macrocont.com.br). 

B - Parque Fotovoltaico
A Shell Brasil e a Gerdau assinaram um termo de cooperação para o 
desenvolvimento de um parque fotovoltaico no município de Brasilândia 
de Minas, norte de Minas Gerais. Com capacidade instalada de 190MWdc, 
o parque Aquarii fornecerá energia limpa para as unidades de produção 
de aço da Gerdau e para ser comercializada no mercado livre, a partir de 
2024. A joint venture faz parte da estratégia de transição energética e 
descarbonização de ambas. Um passo voluntário da Shell Brasil na oferta 
de mais produtos e serviços energéticos renováveis e sustentáveis, em 
alinhamento com a busca de uma matriz de energia limpa pela Gerdau. 

C - Profissionais do Varejo
O Varejo Summit, maior evento online sobre varejo na Era digital, 
promovido pelo TransformaçãoDigital.com, ecossistema que conecta 
pessoas e empresas à transformação digital, será online e gratuito e 
acontece entre os próximos dias 26 a 30. Objetiva apresentar estraté-
gias que estão sendo utilizadas pelos grandes líderes do varejo. Serão 
mais de 50 entrevistados divididos pelas trilhas: Customer Experience; 
Marketing e Vendas; Logística e Supply Chain; Transformação Digital 
na Prática; E-commerce; Tecnologias, Ferramentas e Dados; Segurança 
Online; Governo e Associações e Serviços Financeiros. O público-alvo é 
composto por empreendedores, gestores e fornecedores de empresas que 
entendem as mudanças do varejo e desejam potencializar os resultados. 
Inscrições e mais informações: (https://varejosummit.com/). 

D - Semana do Pescado
Estimular o consumo de produtos da pesca, atividade que envolve 
milhares de pessoas em todo o Brasil, é o foco principal da Semana 

reconhece vídeos ou filmes de curta duração mostrando problemas e 
desafios presentes em grandes centros urbanos. Dentro do conceito 
de megacidade entram as 38 regiões metropolitanas mais populosas 
do mundo, das quais duas brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo. 
As produções devem ter até no máximo quatro minutos (incluindo 
créditos finais) e abordar tópicos como mobilidade, energia, saúde, 
acomodação, abastecimento, negócios, segurança, comunicação, 
cultura e educação. Além disso, é preciso que as peças audiovisuais 
tenham legendas em inglês. Inscrições: (www.megacities-shortdocs.
org/registration).

H - Migrantes na Graduação 
A UFSCar publicou o edital da seleção de migrantes para ingresso nos 
cursos de graduação presenciais em 2022. Ao todo, serão ofertadas 65 
vagas, uma em cada curso dos quatro campi da Instituição (São Carlos, 
Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino). Os candidatos devem comprovar 
a conclusão do Ensino Médio e ter participado de uma das últimas 
cinco edições do Enem. Além disso, é necessário apresentar atestado 
de refugiado emitido pelo Conare, condição de solicitação de refúgio 
ou condição de regularidade migratória. As inscrições serão realizadas 
até o próximo dia 31, por meio deste formulário eletrônico (https://bit.
ly/3kjKPCv). Mais informações em (www.ufscar.br). 

I - Complexo Turístico
O Principado de Mônaco tem um novo complexo turístico à beira-mar. A 
área no entorno da praia de Le Larvotto foi totalmente revitalizada para 
receber residentes e visitantes interessados em vivenciar uma autêntica 
experiência monegasca. Inaugurado pelo Príncipe Albert II no início de 
julho, o complexo de 15 mil m² conta agora com uma praia mais larga, 
um calçadão para caminhadas e ginástica, 1 km de pista para percursos 
de bicicleta, uma escola de mergulho e inúmeras lojas e restaurantes à 
beira-mar, alguns com terraços que proporcionam vistas privilegiadas 
para o mar Mediterrâneo. O local também está totalmente adaptado para 
atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Saiba mais em: 
(www.visitmonaco.com) e o site (www.gvanoticias.com).

J - Nova Fase do Pronampe 
O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5 milhões 
de associados, já está realizando operações de crédito na nova fase do 
Pronampe, agora permanente. São R$ 1,4 bilhão disponíveis na insti-
tuição, mas que podem atingir o teto de R$ 9,1 bilhões de acordo com 
a divisão de recursos com outras instituições financeiras participantes. 
O Pronampe continua sendo destinado às micro e pequenas empresas, 
com limite de faturamento anual de R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões, res-
pectivamente. O crédito é limitado a 30% da receita bruta anual. Na 
prática, o limite fica em R$ 108 mil para microempresas e R$ 150 mil 
para empreendimentos de pequeno porte, com juros  igual a Selic + até 
6% ao ano, com prazo de 48 meses, já incluindo a carência de até 11 
meses. Informações em (www.sicredi.com.br/pronampe).

A hora e a vez 
da “Construção 5.0”

O setor de construção 
civil é um dos que 
gera mais impacto 
no meio ambiente 
em todo o mundo, 
incluindo o consumo 
de água

Segundo o Conselho 
Brasileiro de Cons-
trução Sustentável, 

o segmento é responsável 
por 30 a 40% das emissões 
de CO2 e é considerado 
a indústria que mais gera 
resíduos do planeta. A 
emissão de CO2 dos pro-
dutos de construção, em 
geral, responde a dois fa-
tores: energia consumida 
no processo de fabricação e 
as emissões diretas produ-
zidas nesse processo. 

No mundo atual, não dá 
mais para ignorar a necessi-
dade de construir de forma 
sustentável. Idealmente, 
uma construção susten-
tável começa na planta 
do edifício, considerando 
quais são os aspectos que 
influenciarão posterior-
mente na determinação de 
sua classificação. Se possí-
vel, diferentes alternativas 
devem ser avaliadas, como 
o tipo de estrutura e revesti-
mento, para então escolher 
a solução mais sustentável. 

Sim, tem de planejar, co-
nhecer os materiais e o ciclo 
de vida deles - desde a fabri-
cação até a aplicação final. 
Deve ser uma “Construção 
5.0”, numa referência direta 
à Indústria 5.0. Nas últimas 
duas décadas, vários méto-
dos foram desenvolvidos 
e aplicados para avaliar e 
certificar a qualidade do 
edifício ou projeto, esta-
belecendo o seu grau de 
sustentabilidade. Seu uso 
é voluntário, mas esses sis-
temas de avaliação forne-
cem arquitetura com valor 
agregado para competir no 
mercado (Leed, Green Star, 
Weel etc).

Alguns parâmetros que 
podem ser úteis para avaliar 
a escolha de um material, 
de acordo com seu ciclo de 

vida, são analisar qual im-
pacto esse material terá ao 
longo do tempo e de acordo 
com seus atributos ou pro-
priedades, seja qualidade e 
desempenho; composição 
química; melhoria do am-
biente interno qualidade 
do ar; comportamento ao 
fogo; conservação, econo-
mia de energia e eficiência 
energética; durabilidade; 
degradabilidade ou com-
postabilidade do material.

A seleção dos materiais 
deve ser considerada como 
uma atitude transformado-
ra, a partir de critérios que 
priorizam a saúde das pes-
soas, o cuidado com o meio 
ambiente e a preservação 
do planeta. O uso de ma-
teriais como aço e isolantes 
térmicos, que com menos 
massa cumprem todas as 
funções que uma constru-
ção requer, é uma grande 
contribuição para mitigar 
as mudanças climáticas.

É importante ter em 
mente que nem todos os 
materiais considerados 
recicláveis contribuem 
da mesma forma para a 
sustentabilidade. Além do 
potencial de reciclabilidade 
e seu percentual, deve-se 
considerar se existe um cir-
cuito estabelecido para sua 
recuperação e reciclagem. 

O aço, em suas diferentes 
formas, não só têm pos-
sibilidade de reaproveita-
mento, mas também há um 
circuito de recuperação de 
sucata de aço que permite 
sua utilização na fabricação 
de aço novo. Outro aspecto 
importante a se considerar 
é que o aço é 100% reciclá-
vel e não guarda memória 
de usos anteriores. O que 
hoje é a carroceria de um 
carro vai virar perfil e esse 
perfil, se não for reapro-
veitado, vai virar geladeira.

A consciência ambiental 
cresce a cada dia e a cons-
trução não está imune a 
isso. Planejar a sustenta-
bilidade dos edifícios é um 
fator que deve ser tratado 
como prioritário.

(*) - É diretor da Barbieri do Brasil.

Gonzalo Raspini (*)

A estimativa está no 
boletim Focus de on-
tem (19), pesquisa do 

Banco Central (BC), com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de 
inflação é de 3,75%. Para 
2023 e 2024, as previsões 
são de 3,25% e 3,06%, res-
pectivamente.

A projeção para 2021 está 
acima da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo 
BC. A meta, definida pelo 
Conselho Monetário Nacio-
nal, é de 3,75% para este ano, 
com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 2,25% 
e o superior de 5,25%. No 
mês passado, a inflação 
desacelerou para 0,53%, 
depois de chegar a 0,83% 
em maio. Com o resultado, o 

A previsão para expansão do PIB variou 
de 5,26% para 5,27% em 2021.

As vendas do comércio físico brasileiro 
registraram aumento de 10,1% no primei-
ro semestre de 2021 em comparação com 
o mesmo período do ano anterior. Esse 
foi o maior crescimento semestral desde 
2010, no entanto, segundo o economista 
da Serasa Experian, Luiz Rabi, “é preciso 
levar em consideração que a alta obser-
vada é uma recuperação parcial, pois não 
compensa a queda expressiva relacionada 

à pandemia em 2020”. O segmento de Mó-
veis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e 
Informática ganhou destaque, pois cresceu 
13,6%. Porém, o cenário também registra 
retrações, estas para os setores de Tecidos, 
Vestuário, Calçados e Acessórios, bem 
como, Combustíveis e Lubrificantes. “Os 
números do acumulado de janeiro a junho 
em 2021 poderiam estar melhores, mas a 
segunda onda da Covid-19 e as restrições de 

funcionamento impostas ao varejo impac-
taram a retomada”, explica o economista. 

Para Luiz Rabi, embora os comércios 
tenham voltado a funcionar com restrições 
mais leves em maio, a confiança financeira 
do consumidor segue abalada. “Com o alto 
nível de desemprego e a diminuição do auxílio 
emergencial, as pessoas ainda estão seguindo 
o modelo de consumo por necessidade, o que 
afeta as vendas do varejo” (SerasaExperian).
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Mercado financeiro eleva 
projeção da inflação para 6,31%

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
a inflação oficial do país, deste ano subiu de 6,11% para 6,31%

dência é que o crédito fique 
mais barato, com incentivo 
à produção e ao consumo, 
reduzindo o controle da 
inflação e estimulando a 
atividade econômica.

As instituições financei-
ras consultadas pelo BC 
ajustaram a projeção para 
o crescimento da economia 
brasileira este ano de 5,26% 
para 5,27%. Para 2022, a 
expectativa para Produto 
Interno Bruto (PIB) - a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país - é de 
crescimento de 2,10%. Em 
2023 e 2024, o mercado 
financeiro projeta expansão 
do PIB em 2,50%. A expecta-
tiva para a cotação do dólar 
se mantém em R$ 5,05 ao 
final deste ano. Para o fim 
de 2022, a previsão é que a 
moeda americana fique em 
R$ 5,20 (ABr).

IPCA acumula alta de 3,77% 
no ano e 8,35% nos últimos 
12 meses.  

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é que a Selic 
encerre 2021 em 6,75% ao 
ano. Para o fim de 2022, a 
estimativa é que a taxa bá-
sica suba para 7% ao ano. E 

tanto para 2023 como para 
2024, a previsão é 6,50% ao 
ano. Na hora de definir os 
juros cobrados dos clientes, 
os bancos consideram outros 
fatores, como risco de ina-
dimplência, lucro e despesas 
administrativas. Quando o 
Copom reduz a Selic, a ten-

Turismo registra crescimento, 
mas ainda abaixo de 2019

O setor de turismo brasileiro registrou em maio, último mês 
com dados consolidados, faturamento de R$ 9,6 bilhões, 47,5% 
superior ao de maio do ano passado. No entanto, em comparação 
ao mesmo mês de 2019, antes do início da pandemia, houve 
redução de 31,2% no faturamento do setor. Os dados  são da 
FecomercioSP.

Em maio, o transporte aquaviário foi o único, entre os seis gru-
pos de atividades analisados, que conseguiu superar o patamar 
pré-pandemia, com alta de 20% no faturamento em relação ao 
mesmo mês de 2019. O transporte aéreo registra a maior queda 
em relação a 2019, de 50,5% – variação similar à da redução 
da demanda de passageiros, na mesma comparação, de 43%.

Em maio de 2021, os restaurantes e alojamentos faturaram 
R$ 2,8 bilhões, 33,5% abaixo do obtido no mesmo mês em 2019, 
com variação muito próxima do grupo atividades culturais, 
recreativas e esportivas (-33,8%), também afetado pelo isola-
mento social. O conjunto de atividades de locação de veículos, 
agências e operadoras de turismo registrou queda de 13,2% 
em maio em relação a 2019, e o setor de transporte terrestre, 
redução de 6,6%.

“A vacinação ainda é a principal variável para os turistas 
voltarem a viajar com segurança e para os empresários se pla-
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nejarem de forma mais sólida”, diz, em nota, a FecomercioSP. 
“Iniciativas como a redução das restrições, a ampliação das 
ofertas dos serviços turísticos e a aceleração da vacinação em 
todo o país são fundamentais para uma melhora gradativa e mais 
consistente do setor”, acrescenta a entidade (ABr).

Vendas do comércio cresceram 10,1% no 1º semestre

A vacinação ainda é a principal variável para os turistas 
voltarem a viajar.



Relações de trabalho 
humanos automatizados 
e as reflexões do Direito
Não há qualquer 
novidade em dizer 
que o Direito visto 
do ângulo dos textos 
legislativos é sempre 
um maratonista em 
último lugar na prova

O sentido de tal afir-
mação se espraia na 
obviedade de que sua 

função é regular as “relações 
entre humanos”, e isso só há 
de acontecer se perpassadas 
as seguintes etapas: 1) o sur-
gimento de novas formas de 
relação; 2) que essas relações 
criem expectativas diferentes 
entre os humanos ao que po-
deríamos chamar de certo ou 
errado como atitude e postura 
das partes envolvidas; 3) a 
existência de dissensos dessas 
relações capazes de abalar o 
seio social.

Noutras palavras, o conte-
údo legislativo é formado, ou 
ao menos deveria ser, a partir 
da necessidade dos fatos an-
tagonizados pelas relações 
intersubjetivas dos humanos. 
Entretanto, a volatilidade da 
convivência entre humanos na 
pós-modernidade possui como 
medida de tempo o instante, 
ou seja, o Direito (enquanto 
sistema de leis de regulação 
de atos da sociedade) não está 
mais em último lugar na mara-
tona, ele sequer consegue dar 
a largada antes que inúmeras 
alterações de relacionamento 
se apresentem e que claramen-
te necessitam de positivação.

Esse contexto atual tem uma 
miríade de implicações, entre 
elas, a própria postura humana 
perante uma gama de hipóte-
ses de atitudes possíveis em 
determinada relação jurídica 
que por diversas vezes é objeto 
de mutações factuais instan-
tâneas, diárias ou mensais em 
razão da alteração vultosa da 
medida do tempo dos aconte-
cimentos a que estamos todos 
nós submetidos.

Em apertada síntese, dirí-
amos que o tempo dos fatos 
nos torna escravos do próprio 
tempo, fazendo com que não 
possamos ter a medida de 
tempo necessária para uma 
reflexão sobre determinada 
atitude antes que outro fato 
se sobreponha àquele primei-
ro. Apenas para exemplificar 
é como se você desse uma 
daquelas topadas com seu 

dedinho menor do pé numa 
quina, e antes que a dor pas-
sasse sobreviesse novamente 
uma contusão com o cotovelo 
em sua mesa de jantar.

Observe-se que não há tem-
po para curar uma ferida ou 
mesmo passar o momento de 
dor antes que outra contusão 
aconteça. Ora, no campo das 
ideias ou mesmo dos senti-
mentos, o tempo também se 
revela com o mesmo nível de 
importância. É necessário que 
se tenha tempo para que se dê 
significado às coisas, aos obje-
tos, às relações, sejam elas de 
trabalho ou de qualquer outra 
modalidade. 

Não foi à toa que filósofos 
e estudiosos da psique reco-
nheceram que o inconsciente 
guarda também momentos não 
vividos ou não vividos por in-
teiro. Essa ausência de tempo, 
principalmente com a dedica-
ção praticamente exclusiva ao 
trabalho, sem desconectar, 
com a disrupção da própria 
família e de amizades que 
nos são tão caras, acabam nos 
fazendo um “não consciente” 
das nossas atitudes.

E se nos tornamos um não 
consciente, humanos “auto-
matizados”, o desgosto pelo 
viver irá se apresentar das 
mais variadas formas, princi-
palmente em doenças psíqui-
cas que já assolam o mundo 
do trabalho de uma forma 
absolutamente assustadora. 
A expressão “ter foco” tão 
utilizada no âmbito empresa-
rial do trabalho não pode ser 
subvertida à ignorância dos 
arredores da vida. 

Aqui é necessário colher 
a lição de vida do filósofo 
Espinoza que polia lentes 
enquanto refletia, ou seja, me-
taforicamente ajustando o foco 
do seu material de trabalho, 
jamais ignorou a vizinhança 
dos acontecimentos. Criar 
leis no automático ou vivê-las 
sem a necessária reflexão é um 
desafio a ser superado pela so-
ciedade, principalmente ao se 
tratar das relações de trabalho. 

Se criamos a inteligência ar-
tificial que grosso modo estuda 
“o pensar de como pensamos”, 
deixemos essa função para as 
máquinas!

 
(*) - É advogado, mestre e doutor pela 

PUC-SP, titular da cadeira 
81 da Academia Brasileira 

de Direito do Trabalho e professor da 
especialização da PUC-SP 

e dos programas de mestrado e 
doutorado da FADISP-SP.

Ricardo Pereira de Freitas Guimarães (*)
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Tatiana Netto (*)

A busca por um software de gestão 
empresarial, o chamado ERP 
(Enterprise Resource Planning), 

se torna indispensável. Segundo pes-
quisa feita pelo Capterra, mais de 44% 
das empresas nacionais já adotam um 
sistema de gestão empresarial. E a ten-
dência é a de que esse número aumente. 

O ERP garante processos padroni-
zados e bem definidos, centralização 
dos dados, melhorando a eficiência do 
negócio, sua lucratividade e competiti-
vidade frente a concorrência. Pequenos 
e até médios empreendedores ainda 
acreditam que um sistema de gestão 
empresarial é algo exclusivo para gran-
des empresas. No intuito de desmitifi-
car essa questão, listo aqui cinco dos 
principais mitos que rondam o tema:
 1) A implementação é demo-

rada: muitos empreendedores 
imaginam que o processo de 
implementação de um ERP é 
longo e burocrático. Mas, já há 
casos de implementação remota 
num prazo de apenas 15 dias – um 
verdadeiro recorde! Além disso, 
quanto menos customizações o 
sistema tiver, maior será a veloci-
dade de implementação do ERP. 
Nas PMEs, como costumam ter 
uma operação mais simples, a 
implementação é bastante ágil.

 2) É difícil de usar: os sistemas 
de gestão costumavam ser com-
plexos e difíceis de serem manu-
seados. Mas, tudo isso ficou no 
passado. Hoje, com a experiência 
do usuário, os ERPs são desen-
volvidos mais user friendly e com 
soluções mobiles, garantindo uma 

Mais de 44% das empresas nacionais já adotam um sistema de gestão empresarial.

A importância da produção audiovisual para o mercado neste 
momento nunca foi tão fundamental.Hong Kong combate o doxxing: 

problemas para as big techs 
Vivaldo José Breternitz (*)

 
A expressão “doxxing” designa a ação de tornar públicas na 

Internet, sem autorização, informações pessoais de alguém. O 
governo de Hong Kong pretende alterar a legislação acerca do 
doxxing, que passaria a prever sanções extremamente pesadas 
àqueles que o praticarem, incluindo empresas cujos serviços 
contribuírem para a disseminação dessas informações. 

Há alguns dias, a Asia Internet Coalition, organização baseada 
em Cingapura, que reúne empresas como Apple, Facebook, 
Google e Twitter e que tem como objetivo fazer lobby junto a 
governos para atendimento aos interesses de seus membros, 
tornou pública uma carta enviada ao governo de Hong Kong na 
qual afirmava que seus associados, apesar de compreenderem 
as preocupações daquele governo, poderiam vir a deixar de 
operar em Hong Kong por temerem tornarem-se criminalmente 
responsáveis por publicações feitas por seus usuários. 

Em resposta à carta, o governo contestou as preocupações da 
coalizão, dizendo que a legislação proposta visa apenas combater 
abusos, sendo fortemente apoiada pela população. Disse também 
que pretende se reunir em breve com os membros da coalizão para 
entender melhor seus pontos de vista. É mais uma dificuldade 
que as big techs vem enfrentando no terreno da manutenção da 
privacidade dos usuários de seus serviços. 

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

Cinco mitos sobre sistema 
de gestão para PMEs

Acompanhar o ritmo acelerado da transformação digital é uma necessidade nas empresas, 
independentemente de seu porte ou segmento.
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fácil usabilidade por qualquer em-
preendedor e seus colaboradores 
e em qualquer lugar. O foco é a 
praticidade.

 3) Vai engessar os processos: a 
padronização da rotina e ativida-
des da companhia é fundamental 
para seu gerenciamento eficaz. 
Nos ERPs, como o SAP Busi-
ness One, essa estandardização 
é garantida, principalmente em 
processos de backoffice, pro-
porcionando maior controle das 
informações e compliance. E, ao 
contrário do que alguns pensam, 
a padronização otimiza e não en-
gessa os processos. Para inovar é 
preciso ter controle dos dados.

 4) Vai dar mais trabalho: ter a 
governança dos dados em tempo 
real contribui imensamente para 
a tomada de decisões, identifi-
cando as ações que estão dando 
certo e o que ainda precisa ser 
aperfeiçoado. Como resultado, o 
negócio terá mais produtividade, 
lucratividade e, consequente-

mente, escalabilidade com muito 
menos trabalho, ampliando o 
negócio.

 5) Custa caro: muitos empreende-
dores ainda acham que um ERP 
é uma exclusividade das grandes 
empresas, o que não é verdade. 
Hoje, é possível que uma pequena 
e média empresa tenham acesso 
aos mesmos recursos que uma 
grande companhia, pagando um 
valor muito baixo por cada usu-
ário do sistema.

Um ERP moderno e completo possui 
todas as soluções para a transforma-
ção e evolução digital de um negócio. 
O entendimento sobre a operação da 
empresa é muito maior e centralizado 
e sua implementação é fácil, ágil e 
acessível ao seu bolso. Então, não há 
mais motivos para você achar que deve 
continuar gerenciando sua empresa em 
uma planilha de Excel.

(*) - É Global Channel Sales Manager 
do SAP Business One (https://www.sap.com/brazil/

products/business-one.html).

Como o setor audiovisual está 
lidando com a crise?

Leandro Alvarenga (*)             

Em uma época de grande 
transformação digital, o 
setor audiovisual tornou-
se uma das principais 
ferramentas para a comu-
nicação eficaz de pessoas e 
organizações, já que está di-
retamente ligado ao modo 
em como a sociedade cria 
e consome conteúdo. Em 
meio à pandemia, o cenário 
e as perspectivas para o 
setor audiovisual no Brasil 
mudaram radicalmente. 

Isso ocorre porque du-
rante o isolamento social 
os vídeos se tornaram tanto 
escapatória de entreteni-
mento, quanto uma forma 
de interlocução e conexão 
entre empresas e seus cola-
boradores, além de método 
de educação. Porém, antes 
de chegar a esse estágio, a 
trajetória foi bem complexa 
- principalmente no início 
da crise. 

Vimos nos primeiros 
meses o setor sofrer com 
as paralisações de todos os 
projetos, principalmente as 
produtoras de conteúdo, 
sobretudo na parte de 
gravações externas, por de-
pender exclusivamente de 
fornecedores, funcionários 
e toda a equipe de produ-
ção juntos nessa área. Esse 
cenário, em específico, con-
tinua complicado devido ao 
isolamento social. 

Produtoras que não pos-
suem outros meios para 

consumir inúmeras coisas 
dos mais diversos temas, 
que acabam se tornando 
interessantes em algum 
momento. 

Então, o destaque desse 
material está diretamente 
vinculado com quem con-
seguir criar bons conteúdos 
aliados à tecnologia. Hoje, 
apenas produzir bons mate-
riais não rende o suficiente, 
pois boa parte deles podem 
ficar perdidos em meio 
a tantas outras opções, 
correndo o risco de não se 
destacar. Isso leva a outros 
players, principalmente os 
de tecnologia, que podem 
brigar nesse mercado. 

A verdade é que o mer-
cado abriu um leque maior 
de oportunidades, até para 
aqueles que não possuem 
um background relevante 
de cinema ou de TV, mas 
dispõem de ferramentas 
tecnológicas capazes de 
sobrepor a qualidade da 
produção audiovisual - tor-
nando-a algo secundária. 
Certamente essa é uma 
tendência para ficarmos de 
olho. O cenário é desafiador 
e a competição no mercado 
audiovisual deve acirrar 
ainda mais. Na luta pela 
sobrevivência, as empresas 
que oferecem um produto 
inovador, de qualidade, e 
com um preço acessível, 
sairão na frente. 

(*) - É CEO da produtora audiovisual 
Prime Arte (www.primearte.com).

realizar suas produções 
foram deixadas de lado 
quando tudo passou a ser 
online. Se não houvesse um 
plano B para novas fontes de 
renda dentro da empresa, 
dificilmente ela conseguiria 
se manter. Foi preciso uma 
reinvenção desse nicho para 
garantir a sobrevivência. A 
automação da Inteligência 
Artificial (IA) e a direção 
remota foram algumas das 
ferramentas encontradas e 
que acabaram se transfor-
mando em um novo modelo 
de negócios. 

O investimento em ani-
mação e tecnologia tam-
bém se tornou essencial. A 
importância da produção 
audiovisual para o mercado 
neste momento nunca foi 
tão fundamental, sobretudo 
na comunicação interna e 
endomarketing da maioria 

das empresas. Por preci-
sarem manter um fluxo de 
conteúdo contínuo em cam-
panhas, anúncios internos e 
externos, estratégias, entre 
outros motivos - agora de 
forma virtual - essas organi-
zações passaram a demandar 
cada vez mais esse tipo de 
comunicação em formato de 
vídeo e isso aumentou muito 
o volume de produções au-
diovisuais.

Com as grandes mudanças 
na utilização da tecnologia 
nessa área já era previsível 
que todo tipo de conteúdo 
iria começar a chegar em 
boa parte como audiovisual, 
muito mais que em forma de 
texto. Entretanto, isso traz 
um outro problema: como se 
destacar no meio de tanto 
conteúdo? O algoritmo das 
plataformas de streaming ou 
de vídeos levam o usuário a 
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Todos os anos grandes indústrias 
enfrentam o mesmo problema: veem 
seus equipamentos serem substituídos 
e acumulam material ocioso em suas 
dependências. Outros artigos rema-
nescentes da produção e dos serviços 
como resíduos químicos, mobiliário de 
escritório e frotas de automóveis também 
são inutilizados com o passar do tempo. 

Uma solução para esse passivo são 
os leilões industriais, que além de 
desafogar as fábricas possibilitam 

que empresas menores comprem 
maquinário e produtos de qualidade 
adequados para seu volume e nicho 
de negócios.

“O leilão de equipamentos indus-
triais otimiza a venda de peças e produ-
tos para que possam ser reaproveita-
dos por outras empresas. Via leilão, as 
indústrias conseguem melhorar o valor 
de venda dos bens e os compradores 
têm a possibilidade de obter material 
de qualidade por um valor mais atra-

tivo que no mercado convencional”, 
explica Helcio Kronberg, leiloeiro 
que atua no segmento há mais de 21 
anos e que promove com recorrência 
leilões do gênero.  

Em países como Estados Unidos e 
Austrália, durante a crise do minério 
em 2012, por exemplo, os leilões aju-
daram grandes e pequenas indústrias. 
Um operador de minas australiano 
arrematou três tratores por US$ 1 
milhão de dólares. Caso tivesse optado 

por comprar máquinas novas teria 
gasto três vezes mais.  

“Geralmente, as empresas reno-
vam o parque fabril, as frotas de 
automóveis, entre outros produtos, 
e inutilizam seus bem ativos por não 
conhecerem a opção do leilão. Elas não 
sabem que é uma atividade legal, quais 
bens podem ser leiloados e quanto isso 
pode gerar de lucro”, diz Kronberg.

Para o leiloeiro, o Paraná é um am-
biente favorável para essas licitações, 

com um futuro promissor. “O estado 
concentra grandes polos industriais e 
a prática tem se tornado mais comum 
entre as empresas. É importante que 
as indústrias tenham mais informação 
para que possam compreender e aderir 
aos leilões”, finaliza. 

O ICMS não incide nos leilões de 
ativos fixos, apenas há tributação sobre 
o lucro das empresas. Fonte e mais 
informações: (www.kronbergleiloes.
com.br).

Leilões industriais: solução econômica para empresas



O crescimento linear 
e a velocidade das 

mudanças tecnológicas

Estamos gerando 
mais informações 
do que nunca, mas 
o conhecimento só 
tem utilidade se você 
refletir sobre ele

O que vemos hoje é 
que a imensa ve-
locidade com que 

as inovações científicas e 
tecnológicas acontecem 
pode exceder a capacida-
de do ser humano e das 
nossas estruturas sociais 
de assimilar e se adaptar 
a elas. Os seres humanos 
vêm se adequando gra-
dualmente às mudanças, 
é verdade, mas também 
é fato que muitos não 
conseguem acompanhar 
toda essa aceleração. 

Isso acontece porque 
as pessoas estão acostu-
madas a um crescimento 
linear. Toda a vida, antes 
da tecnologia, era possível 
medir um pouco o futuro 
com base no seu passa-
do, na sua experiência. 
Mas, estamos vivendo um 
crescimento exponencial, 
que acontece tão rapi-
damente que parece se 
tornar matematicamente 
“incontrolável” e um futu-
ro imprevisível. 

Essa mudança expo-
nencial está fazendo com 
que o mundo comece a 
funcionar de forma dife-
rente em muitas áreas ao 
mesmo tempo e isso está 
acontecendo mais rápido 
do que fomos capazes de 
remodelar. Falo de nós 
mesmos, nossos líderes, 
nossas instituições, socie-
dades e nossas escolhas 
éticas. 

Órgãos legislativos e 
conselhos municipais 
estão lutando para se 
manter modernizados, as 
empresas de tecnologia 
estão impacientes com 
padrões desatualizados 
e as pessoas inseguras. E 
quando a velocidade da 
mudança é tão rápida, a 
única maneira de manter a 
capacidade de trabalhar é 
se dedicando aos estudos 
para se atualizar por toda 
a vida. 

Isso acontece porque 
nossas estruturas so-
ciais não conseguem 
acompanhar a rapidez 
das transformações, 
parece que tentamos, 
constantemente, recu-
perar o tempo perdido. 
O que estamos viven-
ciando são ciclos de 
inovação mais curtos e 
que possibilitam cada 
vez menos tempo para 
aprender e se adaptar. 
A inovação consiste em 
etapas de experimenta-

ção, aprendizagem, apli-
cação de conhecimento 
e avaliação do sucesso 
ou fracasso. 

Quando o resultado é o 
fracasso, esse é apenas um 
dos motivos para reiniciar 
o ciclo. Para exemplificar, 
assim como um microchip 
da Intel com a lei Moore 
de 1971 em comparação 
com o processador Intel 
de 6ª geração de 2017. 
A diferença na evolução 
entre os dois é 3.500 ve-
zes maior desempenho, 
90.000 vezes mais eficien-
te em termos de energia 
e custo 60.000 vezes mais 
barato. 

Se quiséssemos trazer 
essa mesma evolução 
exponencial com os car-
ros, que cresceram em 
evolução linear, para um 
Volkswagen 1971, os nú-
meros seriam uma veloci-
dade de 480.000 km por 
hora, eles consumiriam 
4 litros a cada 3.200.000 
km e o carro custaria 3 
centavos. Os mesmos 
engenheiros da Intel esti-
maram que, se a milhagem 
do gás tivesse melhorado 
exponencialmente, de 
acordo com a lei de Moo-
re, você só abasteceria o 
carro uma vez na vida. Dá 
para entender a dimensão 
da mudança? 

A principal diferença é 
que, na mudança linear, o 
passado é um bom “pre-
visor” do que acontecerá 
no futuro. Quando você 
duplica algo por 50 anos, 
é possível ver números 
realmente grandes e, 
eventualmente, começa 
a enxergar resultados que 
nunca imaginou antes. 
Isso afirma que, estamos 
apenas percorrendo a se-
gunda parte do caminho, 
onde a duplicação é tão 
grande e rápida que co-
meçamos a ver coisas que 
são fundamentalmente 
diferentes em potência e 
capacidade. 

Muito do nosso sucesso 
e satisfação futura de-
pende da compreensão, 
mesmo de uma forma 
não técnica, da dinâmica 
das mudanças científicas 
e tecnológicas que es-
tão ocorrendo hoje para 
tomar as decisões que 
moldam o nosso amanhã. 
É importante entender 
o presente para poder 
imaginar o que virá. Mas, 
estar ciente que essa com-
preensão é só o começo. 

Devemos desenvolver 
nossas habilidades, co-
nhecimento e atitudes 
frente às mudanças. 

(*) - É especialista em defesa 
cibernética corporativa, militar, 

aeroespacial e CEO da Citadel Brasil. 

Augusto Schmoisman (*)
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The Heart Corporation Publicidade Ltda
CNPJ nº 17.343.078/0001-01

Errata
No Extrato da Ata da Assembléia de Transformação de Sociedade 
Ltda. em S.A. realizada em 28/08/2019, às 16 hs., publicado 
neste jornal, dia 16/06/2021, houve a seguinte incorreção na 
razão social: onde se lê: The Heart Corporation Publicidade S/A., 
leia-se: The Heart Corporation Publicidade Ltda.

Rio Alto Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 38.199.406/0001-18 - NIRE nº 35.300.55850-2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de julho de 2021
Data, hora e local: Aos 14 dias do mês de julho de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Rio Alto Energias Renováveis S.A. (“Compa-
nhia”), localizada na Rua Joaquim Floriano, nº 960, Conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04534-004, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
Convocação e presença: Dispensada a convocação, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social 
da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”). Mesa: Presidente: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior. Secretário: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Ordem do dia: Deliberar sobre (i) 
a renuncia à prioridade, prevista no disposto no artigo 9-A da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 
2009 (“Instrução CVM 476”), para subscrição das; debêntures a serem emitidas no âmbito da primeira emissão de debêntures, em duas 
séries, sendo a primeira composta por debêntures conversíveis em ações (“Debêntures da Primeira Série”), e a segunda série composta por 
debêntures simples, não conversíveis em ações (“Debêntures da Segunda Série”), da Companhia, 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.” (“Debêntures”), nos termos da Lei das Sociedades por Ações, no valor total de até R$550.000.000,00 
(quinhentos e cinquenta milhões de reais), na data de emissão, as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços 
restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, conforme alterada e demais disposições e regulamentações aplicáveis e (ii) a 
ratificação da emissão (a) das Debêntures da Primeira Série e (b) dos bônus de subscrição como vantagem adicional aos Debenturistas da 
Segunda Série (“Bônus de Subscrição”), com exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas da Companhia para a subscrição das 
Debêntures. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os acionistas da Companhia aprovaram (i) a renuncia à 
prioridade para subscrição das Debêntures prevista no disposto no artigo 9-A da Instrução CVM 476; e (ii) ratificaram a emissão (a) das 
Debêntures da Primeira Série e (b) dos Bônus de Subscrição, com exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas da Companhia 
para a subscrição das Debêntures. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada e lavrada a presente ata em forma de 
sumário, conforme admitido pelo artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações, que lida e achada conforme, foi assinada 
pelos acionistas presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior. Secretário: Sr. Rafael Sanchez Brandão. 
Acionistas Presentes: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior e Sr. Rafael Sanchez Brandão. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original 
no próprio livro. 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 0.624.829/21-2 em 14/07/2021.

Agora, ele pode usufruir 
de infinitas opções de 
marketplaces e canais 

de compras, e os programas 
de fidelidade se mostram 
atrativos também. Um dos 
pontos interessantes dos 
programas de fidelidade são 
as informações que podem 
ser obtidas com o cadastro 
dos clientes. 

“A partir disso, podem 
ser retiradas informações 
capazes de fornecer insights 
importantes para a cons-
trução de uma jornada do 
consumidor cada vez mais 
customizada. É possível co-
nhecer, por exemplo, os há-
bitos de consumo, melhorar 
o posicionamento de marca 
e melhorar o relacionamento 
com fornecedores. Também 
é possível trazer ofertas cus-
tomizadas para os clientes, 
de acordo com os produtos 
que são mais consumidos”, 
explica Jonatan da Costa, 
CEO da Área Central. 

Existem muitas formas de 
programa de fidelidade, por 
isso, é importante escolher o 
modelo que mais se adapta à 
realidade do negócio. Confi-
ra três possibilidades: 
	 •	Pontuação - Este tipo 

de programa é o mais 
conhecido no varejo – é 
muito fortalecido pelas 

Uma iniciativa que pode representar 
a transformação do seu negócio.

Com as restrições de funcionamento 
da atividade empresarial advindas da 
pandemia, muitos pequenos e médios 
empresários foram economicamente 
atingidos. Essas dificuldades con-
tribuíram para que as pessoas não 
conseguissem honrar com contratos 
anteriores a este período, gerando um 
acúmulo de dívidas.

No entanto, o Código Civil brasileiro 
permite que contratos sejam revistos 
e, a depender do caso, rescindidos 
quando os mesmos não são cumpridos 
à risca. Casos de imprevisão contratu-
al ou lesão e onerosidade excessiva, 
além de outras hipóteses previstas 
pela legislação, também são fatores 
para revisão. 

No período da pandemia, os contra-
tos com maior número de inadimplên-
cia foram os relacionados a dívidas 
bancárias. 

De acordo com dados divulgados no 
Relatório de Estabilidade Financeira 
de 2021, no ponto de vista das insti-
tuições financeiras o descumprimento 
de contratos é o maior fator de risco à 
estabilidade financeira do país. “Des-
sa maneira, se abordarmos a teoria 
da imprevisão, que, como o próprio 
nome indica, trata de acontecimentos 
imprevisíveis por parte dos contratan-
tes, a pandemia pode ser incluída”, 
explica João Esposito, economista e 

A legislação civil protege os empresários 
que sofrem com a crise financeira 

ocasionada pela pandemia.

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

Nevada Holding S.A.
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. 

Programa de fidelidade no varejo: 
por que é importante oferecer?

A pandemia evidenciou a máxima de que o cliente deve estar no centro de todas as decisões dos negócios

fr
ee

pi
k com um saldo que ele po-

derá usar futuramente. O 
cashback tem se tornado 
cada vez mais popular no 
Brasil, principalmente 
devido ao e-commerce, 
que está usando cada vez 
mais esta estratégia. 

  Essa forma, funciona 
muito bem em negócios 
que estão automatizando 
seus processos de ven-
das. Nas lojas físicas, o 
cashback pode ser uma 
solução para aumentar a 
frequência dos clientes 
no estabelecimento e 
também, contribuir para 
aumentar o ticket médio 
das próximas compras, 
se o uso do cashback 
estiver atrelado a um 
valor de compra mínima.

Como a realização dessa 
jornada não tem uma re-
ceita, é necessário colocar 
em prática de acordo com 
a realidade da companhia  
e ir ajustando conforme os 
resultados obtidos. Pode 
levar algum tempo, mas essa 
é uma alternativa conside-
rada como um divisor de 
águas, podendo representar 
a transformação de um ne-
gócio. - Fonte e mais infor-
mações: (www.areacentral.
com.br).

companhias aéreas e 
cartões de crédito, por 
exemplo. Ao realizar 
alguma compra, o clien-
te cadastrado recebe 
pontos pelo valor ou 
produto comprado. Com 
o acúmulo de pontos, o 
consumidor terá a pos-
sibilidade de trocar essa 
pontuação por algum 
item novo, brinde ou 
até mesmo desconto em 
compras futuras. 

	 •	Clubes e modelos 
VIPs - É indicado para 
clientes que consumam 
acima do esperado. Aqui, 
as pessoas recebem 
vantagens exclusivas 
para realizarem novos 
negócios. Em algumas 

formas, o cliente pode 
pagar pelo serviço. 

  Algumas das vantagens 
são: frete grátis, cupons 
de desconto, participa-
ção em eventos só para 
os cadastrados e a pos-
sibilidade de realizar 
compras antecipadas. 
A fidelização acontece 
pela afinidade do clien-
te com a marca e tem 
relação com o status 
proporcionado por esse 
relacionamento. 

	 •	Cashback - Na opção do 
programa de fidelidade 
cashback, o valor pago 
pelo cliente na compra 
é reembolsado por meio 
de descontos em porcen-
tagens equivalentes ou 

Como renegociar dívidas acumuladas na pandemia?
“Vale ressaltar que mesmo com a 

existência da teoria da imprevisão, o 
Código Civil brasileiro não a tornou 
regra geral para revisão de contratos. 
Logo, a mesma só é aplicada em casos 
de força maior”, diz Esposito. Ainda, 
outra opção é a teoria da lesão, ex-
pressa no Art. 157 do Código Civil, 
que também pode ser enquadrada no 
cenário pandêmico atual. Esta teoria 
está fundada na necessidade imediata 
de contratação, fazendo que o empre-
gador muitas vezes se preste a parcelas 
desproporcionais, ocasionando seu 
endividamento.

Segundo Bruna Estima, advogada 
da Estima Advocacia e parceira da 
Express CTB “o Código de Defesa do 
Consumidor é aplicado em contratos 
envolvendo pequenas e microem-
presas e instituições financeiras, 
inclusive, em casos que os crédi-
tos são hipossuficientes”. Assim, é 
perceptível que a legislação civil 
protege os empresários que sofrem 
com a crise financeira ocasionada 
pela pandemia. 

Considerando que milhares de 
brasileiros estão sofrendo com o 
superendividamento, o Congresso 
Nacional está em fase de aprovação 
do projeto que visa regulamentar esta 
questão no país para os consumidores 
bancários. - Fonte e mais informações: 
(www.expressctb.com.br).

CEO da Express CTB – accountech 
de contabilidade.

A teoria da imprevisão – antevista 
nos artigos 478, 479 e 480 do Código 
Civil – permite que contratos impacta-
dos por situações imprevisíveis sejam 
revisados, e a legislação prevê que 
esta teoria é cabível de aplicação em 
casos de contratos que se cumprem 
por meio de atos reiterados, em que 
a prestação de serviço se torna ex-
cessivamente incômoda para um dos 
envolvidos ou quando ocorrem situa-
ções extraordinárias, caracterizando 
um desequilíbrio contratual, como é 
o caso desta pandemia.
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Tendo isso em mente, é possível elencar 
algumas dicas: 

1Pensar em uma cultura organizacional - É um 
dos principais desafios. O novo mindset precisa ser treina-
do e adotado. Algumas empresas treinam áreas ou níveis 
hierárquicos, principalmente até o nível da média gestão. 
Mas se esquecem do resto da organização, inclusive, da 
alta gestão. 

Muitos C-levels, executivos e gestores ainda estão no 
modelo tradicional de gestão por comando e controle. 
Quem está na alta liderança também precisa mudar o seu 
próprio mindset até para entender o que é transformação 
digital e como incentivá-la. 

2Transformação - É um processo constante. Tradi-
cionalmente, as empresas entendem como transformação 
uma mudança de um ponto A para um ponto B. Exemplos 
dessas transformações são a migração de uma tecnologia, 
a implantação de um novo sistema, etc. Ou seja, algo com 
princípio, meio e fim. 

Para a liderança, essa mudança constante é assustado-
ra. Por esse motivo, essas mudanças devem ser feitas em 
pequenas transformações, mas constantemente. 

Por outro lado, existe a necessidade de ressignificar 
como escalar nesse novo modelo. No mais tradicional, o 
pensamento é, por exemplo, escalar em quantidade de 
produção ou resultado final. 

No processo de transformação digital, o conceito de 
escalar consiste na capacidade de personalização. Quanto 
mais o produto estiver personalizado, mais se coloca o ser 
humano no centro. 

3Cliente - Quando pensamos em transformação digi-
tal, o primeiro movimento é adotar tecnologia que permita 
à organização se aproximar do cliente. Por exemplo, nos 
modelos B2C, o primeiro movimento é criar novos canais 
como por exemplo delivery ou o comércio eletrônico. Na 
verdade, as empresas precisam focar em qualquer iniciativa 
que mude a experiência do cliente independentemente de 
usar tecnologia ou não. 

A experiência precisa ser diferente. E essa experiência 
não é só do cliente final. Os profissionais da organização 
também precisam ter uma experiência diferenciada dentro 
da organização. Se este movimento partir de dentro da or-
ganização, naturalmente será exteriorizada e potencializada 
para os clientes finais. 

A transformação é mais simples do que pode parecer. 
Para isso precisamos ressignificar o conceito. O contexto 
precisa ser entendido e cuidado de um modo completamente 
diferente do que foi até agora. Precisamos abrir as cabeças 
para um novo modelo onde as premissas e paradigmas dos 
modelos de gestão precisam ser desafiados. 

Os modelos tradicionais nos trouxeram até hoje e servirão 
por muito tempo. Mas novas necessidades necessitam que 
estejamos abertos a novas habilidades e um novo mindset. 

(*) - É professor e coordenador no Núcleo de Seleção de Alunos do MBA da FIAP. 
Especialista em transformação digital, atua como diretor da A&B Consultoria e 

Desenvolvimento Humano e é co-criador do Modelo Ágil Comportamental.
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Nos últimos anos, o termo transformação digital foi as-
sociado à inovação e à disrupção. Mas é realmente isso? 
Vamos simplificar o conceito. No dicionário, "transformação" 
significa qualquer tipo de alteração que modifica ou dá 
uma nova forma. A transformação digital acabou por ser 
associada a essa mudança por intermédio da aplicação de 
novos modelos e tecnologias. 

De acordo com estudos, a grande maioria das empresas 
continua focada na digitalização dos processos, principal-
mente por questões de redução de custos e otimização, ao 
invés de investir na mudança cultural e de mindset de toda 
a organização. Por tudo isso, precisamos continuar falando 
do centro da transformação para de fato sermos protago-
nistas da transformação digital, ou seja, falar das pessoas. 

O crescimento da transformação digital no Brasil caminha em um ritmo lento. Não se trata apenas de digitalizar processos, produtos e 
serviços para melhorar o desempenho e otimizar os resultados de uma empresa. É necessário que o contexto seja visto  

como um processo cultural que deve ser permanente nos negócios. 

Carlos Baptista (*)

Uma pesquisa recente não só chancela o que já havia 
sido comentado, mas também amplia o horizonte 
para novos debates: a transformação digital ainda 

está em nível intermediário no mundo. E isso preocupa e 
muito, mas antes vamos abordar o levantamento propria-
mente dito. 

Estudo divulgado no fim de maio pela consultoria inter-
nacional Bip aponta que a escala obtida junto às lideranças 
das maiores empresas globais foi de 2,7, número conside-
rado intermediário em relação à maturidade digital, numa 
escala que vai de 1 a 5. O principal objetivo dessa análise foi 
identificar concorrentes e mapear boas práticas em projetos 
de transformação digital em grandes empresas globais. 

Foram entrevistados 50 líderes das maiores multinacionais 
globais sediadas nos continentes americano, europeu e asi-
ático dos setores de energia, óleo e gás, finanças, mineração 
e tecnologia. Do total das empresas pesquisadas, 15% são 
brasileiras. De acordo com essa pesquisa, nos modelos de 
negócio B2C o processo de transformação foi acelerado 
pela pandemia e a grande maioria das organizações entende 
que essa transformação é necessária até para sobreviver 

As organizações começaram com iniciativas de trans-
formação digital fragmentadas, o que acabou por gerar 
um maior esforço de integração. Para 70% dos líderes das 
empresas, a transformação digital é uma possibilidade de 
diversificar os negócios e/ou gerar um novo modelo de ne-
gócios e veem como grande desafio os meios tecnológicos 
e organizacionais principalmente para escalar as soluções 
e descentralizar a tomada de decisão. 

É aí que vem a preocupação! Não é contraditório, numa 
era de evolução exponencial da tecnologia, este ser um 
dos principais desafios? Quando falamos de transforma-
ção digital é qualquer mudança que coloca o ser humano 
no centro de tudo. A tecnologia é a viabilizadora dessa 
revolução e não o contrário. Talvez a principal questão da 
transformação digital seja mais a mudança de mindset em 
toda a organização do que uma revolução. 
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ATRASO NA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
PODE CAUSAR IMPACTOS NAS LIDERANÇAS

    Leia na página 6

CRESCIMENTO
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: RODOLFO BOGADO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Paraguai, data-nascimento: 13/03/1997, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Germina Bogado. A pretendente: ANTONIA ANDRESSA 
MACIANO DE SOUSA, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, natura-
lidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 01/04/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Jacinto Maciano do Nascimento e de Raimunda Roseni de 
Sousa Silva. R$ 14,55 

O convivente: ANTONIO DE ARRUDA JUNIOR, profissão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 09/02/1994, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Antonio de Arruda e de Maria Rosa de Souza 
Antunes. A convivente: MONIQUE SANTOS SILVA, profissão: auxiliar de serviços ge-
rais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/10/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Dorival Souza da Silva e de 
Janaina Rosa Santos. R$ 14,55

O convivente: NELSON NEVES DA SILVA, profissão: cartorário aposentado, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 26/02/1969, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Alberico Silva e de Joana Neves da Silva. 
O convivente: PAULO SERGIO GUSMÃO DE LIMA, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caculé - BA, data-nascimento: 23/12/1983, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, filho de Sidinei Macedo Lima e de Dilma Gusmão de Matos. 
R$ 14,55

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GILBERTO BOAVENTURA DE SOUZA, profissão: vendedor ambulan-
te, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nascimento: 
13/02/1978, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Doralice Boa-
ventura de Souza. A pretendente: SIMONE MARIA NUNES, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 14/01/1977, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Albino Nunes e de Valdete dos Santos Nunes.

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS QUEIROZ, profissão: auxiliar de almoxarifado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 13/06/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laercio Germano de 
Queiroz e de Iraci Leandro dos Santos. A pretendente: TAMIRIS APARECIDA PEREIRA 
BORGES, profissão: assistente de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Natalino Borges e de Enedina Pereira Borges.

O pretendente: GILSON ROBERTO RODRIGUES, profissão: jardineiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/08/1973, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Aparecido Rodrigues e de Vera 
Lucia Pretti. A pretendente: SILMARA MENDES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Januária, MG, data-nascimento: 22/04/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudemiro Domingos da Silva e de 
Marcelina Mendes da Silva.

O pretendente: JERRY WALTER RAMALHO, profissão: mecânico de manutenção em 
refrigeração, estado civil: divorciado, naturalidade: em Amparo, SP, data-nascimento: 
22/10/1971, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dirceu de 
Oliveira Ramalho e de Marina Romano Ramalho. A pretendente: ROSIMEIRE APOLI-
NARIO FERREIRA, profissão: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Maceió, AL, data-nascimento: 31/05/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Sinval Apolinário Ferreira e de Cicera Camila da Silva.

O pretendente: PEDRO DA SILVA JUNIOR, profissão: caminhoneiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Ubiratã, PR, data-nascimento: 29/08/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro da Silva e de Vilma Pereira de Lima. A pretendente: 
JULIANA QUÍRICO, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Ca-
pital, Santana, SP, data-nascimento: 01/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Jaime Vaz Quírico e de Benedita Celia Ramos Quírico.

O pretendente: RONALDO PINHEIRO ROMEU, profissão: oficial de bolsa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/10/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauro Antonio Romeu e de Ana 
Gomes Pinheiro. A pretendente: MARIA DE FATIMA DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/09/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Braulino Oliveira da Silva e de Valdira 
Passos Bahia.

O pretendente: WILLIAN JOSÉ MAURICIO, profissão: motion designer, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 29/07/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemir José Mauricio e de Edna Apa-
recida da Rocha Mauricio. A pretendente: FABIANA PEREIRA DOS SANTOS, profissão: 
agente de organização escolar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 20/06/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Luiz dos Santos e de Arlinda Maria Pereira.

O pretendente: IVAN CESAR SANTOS DA SILVA, profissão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ariovaldo Ferreira da Silva 
e de Rosana Aparecida dos Santos. A pretendente: JUMANA MAIA E SILVA, profis-
são: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: em Santos, SP, data-nascimento: 
09/11/1996, residente e domiciliada em Santos, SP, filha de Sergio Ricardo da Silva e 
de Gizele Simões Maia.

O pretendente: ANTONIO FILIPE CARDOSO DE PAIVA, profissão: frentista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Apodi, RN, data-nascimento: 04/01/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de Jeovan de Paiva Câmara e de Antonia 
Deodina da Conceição Cardoso Paiva. A pretendente: ROSILDA FERREIRA DA SILVA 
RIBEIRO, profissão: fiscal de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Tangará, RN, 
data-nascimento: 22/08/1987, residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha 
de José Moreira Ribeiro e de Josefa Ferreira da Silva.

O pretendente: DIEGO MENEZES FERREIRA, profissão: auxiliar técnico de telecomu-
nicação, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 
26/07/1999, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luís Fernando 
Ferreira e de Edmeia Celino de Menezes. A pretendente: NAYLA STTEFANI LIMA DA 
SILVA, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
SP, data-nascimento: 01/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Domingos Savio Iria da Silva e de Vanessa Francisca de Lima.

O pretendente: ANTONIO ALFLANIO FERREIRA DOS SANTOS, profissão: pesador 
de pigmentos, estado civil: solteiro, naturalidade: em Jequié, BA, data-nascimento: 
02/09/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alflanio 
dos Santos e de Rita Francisca Ferreira dos Santos. A pretendente: LILIA SANTANA 
MAGALHÃES, profissão: operadora de armazém, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Araci, BA, data-nascimento: 11/01/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Raimundo Nonato Magalhães e de Maria Jesus de Santana.

O pretendente: MATHEUS FAVARO DE AGUIAR, profissão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Francisco Morato, SP, data-nascimento: 28/06/2000, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joseildo Medeiros de Aguiar e 
de Elizabeth Aparecida Favaro. A pretendente: JULIANA BARBOZA DOS SANTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
15/08/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Barboza 
dos Santos e de Fabiana dos Santos.

O pretendente: JORGE GONÇALVES DA SILVA, profissão: oficial de corte, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 23/03/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Henrique da Silva e de Marina 
Rosário Gonçalves. A pretendente: NURIA DE FREITAS CAMPOS, profissão: analista 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 
01/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anilton Apare-
cido de Campos e de Soraia de Freitas Arcanjo.

O pretendente: JOÃO NELSON DE OLIVEIRA DA COSTA ARANHA, profissão: agente 
de fiscalização de loja, estado civil: divorciado, naturalidade: em Paulo Afonso, BA, da-
ta-nascimento: 20/06/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de João Bezerra Aranha e de Gilvaneide de Oliveira da Costa Aranha. A pretendente: 
BIANCA FERNANDA OLIVEIRA FERREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Itapetininga, SP, data-nascimento: 26/10/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Geraldo Ferreira e de Rosângela Aparecida 
de Oliveira Rodrigues.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DANILO ARAUJO REIS, profissão: assistente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimen-
to: 26/08/1992, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho 
de Alfredo Jacinto dos Reis e de Nelma de Araujo Reis. A pretendente: JÉSSICA 
DE SOUZA QUADROS, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 02/11/1998, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de José Cerqueira de Quadros e de Cristiane de 
Souza Quadros.

O pretendente: GIOVANNI SANCHES, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 13/06/1996, residente e 
domiciliado em Mauá, SP, filho de João César Sanches e de Edna Maria dos Santos 
Sanches. A pretendente: RENATA DOS SANTOS MALEK, profissão: analista de tecno-
logia da informação, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, 
data-nascimento: 18/09/1996, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Roberto Malek e de Rosalina Coelho dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON MASCENA FERREIRA, profissão: técnico de elevadores, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 31/03/1993, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Raimundo Paulo Ferreira 
e de Alda Maria da Conceição Mascena Ferreira. A pretendente: ALINE APARECIDA 
LISBOA DE SOUZA, profissão: funcionária pública estadual, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 28/11/1986, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jorgemar Gomes de Souza e 
de Neusa Aparecida Lisboa das Neves.

O pretendente: MARCUS VINICIUS BARBOSA DE MORAIS, profissão: enge-
nheiro, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, 
data-nascimento: 14/01/1993, residente e domiciliado em Penha de França, São 
Paulo, SP, filho de Paulo Sergio de Morais e de Sebastiana Barbosa de Morais. A 
pretendente: TAINA SUELEN DE CARVALHO, profissão: gerente de RH, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 15/10/1995, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo Francisco de Carvalho e 
de Maria Vaudileide dos Santos.

O pretendente: ERICK QUISPE GUTIERREZ, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/11/2000, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de David Quispe Limachi e de Emma Gutierrez 
de Quispe. A pretendente: NOEMI DAMARIS QUISPE FLORES, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: na Bolivia, data-nascimento: 17/06/2000, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ricardo Quispe Huanca 
e de Rosa Flores de Quispe.

O pretendente: WALDOMIRO DE SOUZA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Garça, SP, data-nascimento: 17/04/1951, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio de Souza Filho e de Alice de Freitas 
Souza. A pretendente: MARIA SUELY FERREIRA, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Barra de Guabiraba, PE, data-nascimento: 30/01/1964, resi-
dente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de João Vicente Ferreira 
e de Joséfa Faustino da Silva.

O pretendente: RODRIGO CÉSAR BEZERRA, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 18/08/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Angela Maria Bezerra. 
A pretendente: CAROLLINE GONÇALVES CONDELLO DE SOUZA, profissão: advoga-
da, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/10/1994, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Esdras Condello 
de Souza e de Sueli Gonçalves de Souza.

O pretendente: DIEGO MORAES DOS SANTOS, profissão: vigilante, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
26/08/1986, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Juraci Rodrigues dos Santos e de Marli Pires de Moraes dos Santos. A preten-
dente: SIMONE CORREIA BARRETO, profissão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 19/12/1984, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Rafael Correia Barreto 
e de Valdelice Maria das Graças Barreto.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

A pretendente: SANDRIMAR APARECIDA FREITAS ARAUJO, brasileira, solteira, 
nascida aos 12/10/1989, orientadora esportiva, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Oliveira Lopes de Araujo e de Selma Celina Lourdes 
de Freitas Araujo; A pretendente: FERNANDA JOYCE DA SILVA, brasileira, divorciada, 
nascida aos 28/07/1987, professora, natural de Piripiri - PI, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Maria Salete Silva Alves.

O pretendente: JACINTO VICENTE LIMA FERREIRA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 11/09/1978, caminhoneiro, natural de Vitória de Santo Antão - PE, residente e 
domiciliado em Taboão da Serra - SP, filho de Paulo Vicente Ferreira e de Severina 
Vicente Ferreira; A pretendente: SUÉLEN PAULINI TARDELLI, brasileira, solteira, 
nascida aos 11/04/1986, autônoma, natural de Aguaí - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Décio Tardelli e de Maria Aparecida Paulini.

O pretendente: JEAN PAIxÃO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/08/1998, 
balconista, natural de Itabuna - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Valmir da Silva e de Luciana Prado Paixão; A pretendente: ERIKA RAIALA RIBEIRO 
DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 25/01/1995, do lar, natural de Itabuna 
- BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Evangelo Lopes dos Santos e 
de Tânia Maria Ribeiro dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ GOMES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/09/1992, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Nivaldo Gomes de Sousa e de Terezinha Gomes de Sousa; A pretendente: 
MARIA ROSA DE JESUS FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 03/02/1985, 
babá, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Antonio Ferreira da Silva e de Antonia Rosa de Jesus.

O pretendente: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/11/1984, promotor de vendas, natural de, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Cicero Pereira dos Santos e de Maria Luzinete dos Santos; A pretendente: PA-
TRICIA ANDRADE ALVES, brasileira, divorciada, nascida aos 02/01/1987, costureira, 
natural de Suzano - SP, residente e domiciliada em Suzano - SP, filha de Francisco Emirio 
Alves e de Jandira de Andrade Alves.

O pretendente: ERNESTO SCHNEIDER PINHEIRO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 02/09/1985, escrevente técnico jurídico, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Jilson José Pinheiro e de Silvia Regina Sch-
neider Pinheiro; A pretendente: RENATA DE OLIVEIRA MAGALHÃES, brasileira, 
solteira, nascida aos 04/12/1985, professora, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Gileno Moreira Magalhães e de Adenilde 
Moreira de Oliveira Magalhães.

O pretendente: LEANDRO CÉSAR DESTRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/09/1994, vendedor, natural de Sertãozinho - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Paulo César Destro e de Andreia Helena de Lima Destro; A pretendente: 
AMANDA DO NASCIMENTO SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 29/12/1994, do lar, 
natural de Diadema - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco 
Irom Ribeiro da Silva e de Jacirene Maria do Nascimento.

O pretendente: ERASMO CARLOS DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
06/06/1966, motorista, natural de Santa Isabel do Ivaí - PR, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Jose Francisco dos Santos e de Lourdes da Conceição Santos; 
A pretendente: CLAUDIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 29/10/1978, econ-
omista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Pedro Raimundo da Silva e de Maria das Graças Luiz Santiago.

O pretendente: JEFERSON PEDRO MARCOLINO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 25/09/1978, designer gráfico, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, filho de Gerson Pedro Marcolino e de Francisca Mosa 
Pereira Marcolino; A pretendente: TATIANA NOGUEIRA SANTANA, brasileira, 
solteira, nascida aos 10/02/1984, professora, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Ferreira Santana e de Zulmira 
de Jesus Nogueira Santana.

O pretendente: MATHEUS ExPEDITO DA COSTA SANTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 27/01/2001, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domicil-
iado em São Paulo - SP, filho de Fernando da Silva Santos e de Lucineia Pereira da 
Costa; A pretendente: CYNTHIA ELEN DE LIMA CAMARGO, brasileira, solteira, 
nascida aos 11/07/2000, operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Anderson de Paula Camargo e de Maria 
Luciene Lima Camargo.

O pretendente: MATEUS BISPO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/01/1999, 
estagiário de design, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de José Carlos Rocha Silva e de Cristina Bispo dos Santos; A pretendente: 
MIRELLA SALES, brasileira, solteira, nascida aos 12/05/2002, auxiliar de escritório, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João 
Rodrigues Sales e de Luciane dos Santos Soares Sales.

O pretendente: WELLINGTON LEMOS DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/08/1989, vendedor, natural de Ferraz de Vasconcelos - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Ailton Gomes de Lima e de Eliane Maria de Lemos Gomes; A 
pretendente: NAYARA AGUIAR DE PAIVA, brasileira, solteira, nascida aos 05/02/1997, 
do lar, natural de São Gonçalo - RJ, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Antonio Silvano de Paiva e de Claudenir Pinto Aguiar.

O pretendente: EZEQUIEL PONCIANO DE SOUZA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 20/08/1976, motorista, natural de Águas Belas - PE, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Cicero Ponciano de Souza e de Josefa Maria da Conceição; A 
pretendente: JOSEFA MARIA GOUVEIA, brasileira, solteira, nascida aos 09/05/1977, 
agricultora, natural de Águas Belas - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Cleonice Maria de Jesus.

O pretendente: MANOEL EUCLIDES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 10/11/1991, auxiliar de limpeza, natural de Águas Belas - PE, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio Euclides dos Santos e de Cleonice 
Maria de Jesus; A pretendente: CAROLAINE GOUVEIA DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 16/09/1997, cabeleireira, natural de Águas Belas - PE, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Reginaldo Euclides dos Santos e 
de Maria José de Gouveia.

O pretendente: RENATO BRUNO SOARES FREITAS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 26/03/1991, técnico em tecnologia da informação, natural de Diadema - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Renato de Oliveira Freitas e de 
Francisca Bezerra Soares; A pretendente: BRUNA LIBARINO FELIx DA COSTA, 
brasileira, solteira, nascida aos 09/10/1989, auxiliar administrativo, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Felix da Costa e 
de Micael Libarino Costa.

O pretendente: EDER DOS SANTOS GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/06/1980, operador de fiscalização, natural de São Paulo - SP, residente e dom-
iciliado em São Paulo - SP, filho de Evaldo Alexandre Gomes e de Fernanda dos 
Santos Gomes; A pretendente: KARINA ALVES DAMASCENO, brasileira, solteira, 
nascida aos 07/11/1993, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Raimundo Rodrigues Damasceno e de Adriana Conceição 
Alves Damasceno.

O pretendente: JOSÉ ERISBERTO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
03/12/1964, mecânico, natural de Fagundes - PB, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Lourival Valdivino da Silva e de Severina Maria da Silva; A pretend-
ente: JUSCELY GOMES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 01/10/1993, 
manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Juscelino Gomes de Oliveira e de Maria dos Remedios de Oliveira.

O pretendente: EDUARDO GABRIEL DE SOUSA VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 09/09/2001, jovem aprendiz, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Cicero Vieira dos Reis e de Vanda Aparecida Moreira de Sousa; 
A pretendente: GRAZIELA ALVES MUNIZ, brasileira, solteira, nascida aos 12/06/2002, 
do lar, natural de Januária - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João 
Batista de Souza Muniz e de Rosemary Alves Pereira Muniz.

O pretendente: RONY CLEVERSON DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 10/09/1999, promotor de vendas, natural de Boca da Mata - AL, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Ronaldo dos Santos e de Maria Silvania 
dos Santos; A pretendente: KARINA SILVA DE CARVALHO, brasileira, solteira, 
nascida aos 04/05/1992, operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Josivaldo Jose Correia de Carvalho e de 
Gildete da Silva Feliciano.

O pretendente: ODAIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 03/10/1997, balconista, natural de Senador Firmino - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Maria de Oliveira e de Joaquina Rosa de Oliveira; 
A pretendente: JÉSSICA APARECIDA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 09/09/1998, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Jose Geraldo de Oliveira e de Neuza Dias Lopes de Oliveira.

O pretendente: HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 26/12/1991, promotor de vendas, natural de São Caetano do Sul - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Francisco Fernandes de Carvalho 
Júnior e de Vania Pires Christovão; A pretendente: CAROLINE EMIDIO RIBEIRO, 
brasileira, solteira, nascida aos 01/12/1994, pedagoga, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Advalson Ribeiro Pinto e de 
Gelza Andrade Emidio.

O pretendente: LAUDENIR CARDIM GOTARDO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 21/09/1963, balconista, natural de Manoel Vitorino - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Francino Fernandes Gotardo e de Maria Alves Cardim; 
A pretendente: MARIA JOSÉ MIRANDA SANTOS, brasileira, divorciada, nascida 
aos 23/10/1977, de serviços domésticos, natural de Salvador - BA, residente e dom-
iciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio de Jesus Santos e de Carmelita Miranda.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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