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Após mais de um ano do surgimento da pandemia, as empresas foram 
impulsionadas por novos modelos de concorrência e precisaram encontrar 
formas mais eficientes de alavancar seus negócios para continuarem ope-
rando. A Transformação Digital foi, de maneira imediata, a solução para 
muitas corporações manterem o ritmo. Uma pesquisa realizada pela The 
Economist Intelligence mostra que a pandemia acelerou a Transformação 
Digital em 72% das empresas que implementaram soluções como com-
putação em nuvem, inteligência artificial, machine learning e internet das 
coisas, apontadas entre as ferramentas essenciais para este momento.  

Três motivos para investir em softwares 
customizados

Gerar leads B2B - potenciais clientes de empresas que fazem 
negócios com outras empresas - é um dos principais objetivos de 
qualquer negócio dentro do mercado, independente de seu tamanho 
ou setor de atuação, uma vez que os leads são o início do processo 
de vendas. No entanto, muitas organizações ainda falham em es-
tabelecer uma estratégia realmente capaz de alcançar e converter 
um número satisfatório de leads e, principalmente, de chegar de 
fato a conversar com todos esses potenciais clientes. Esse cenário 
acontece porque boa parte das empresas ainda concentram os 
esforços na geração de novos leads e acabam deixando de lado a 
eficiência deles.  

Metade dos leads B2B gerados não são passados 
aos vendedores

Dados da pesquisa Sobrevivência das Empresas (2020), realizada 
pelo Sebrae com base em dados da Receita, revelaram que 29% dos 
MEI do país fecham as portas em até cinco anos de atividade. Já 
entre as microempresas e as empresas de pequeno porte, a taxa de 
mortalidade é de 21,6% e 17%, respectivamente.  

Condições para abrir um novo negócio e retomar o 
empreendedorismo
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Negócios em Pauta

Brasil vacina mais de 66% da população
A vacinação da primeira dose (D1) da vacinação contra a Covid-19 atingiu 

101 milhões de pessoas e a segunda dose (D2) foi aplicada em 41 milhões 
de brasileiros. A cidade de São Paulo lidera o ranking da vacinação entre 
as capitais do país, com mais de 10,3 milhões de pessoas protegidas. A D1 
foi aplicada em mais de 7,3 milhões de pessoas e a D2, em 2,7 milhões de 
paulistanos. Vacina mais aplicada continua sendo a AstraZeneca/Oxford 
d. O Rio de Janeiro aplicou 5,7 milhões de vacinas, das quais a D1 imunizou 
3,9 milhões de pessoas e a D2 protegeu 1,6 milhão de cariocas. Fortaleza 
registrou 2,3 milhões de pessoas vacinadas, enquanto Belo Horizonte 
e Salvador vacinaram cerca de 2 milhões, cada. Entre as cidades com 
mais de 1 milhão de habitantes, Campinas tem o melhor desempenho, 
com registro de mais de 953 mil doses aplicadas. Guarulhos tem pouco 
mais de 900 mil vacinas aplicadas e São Gonçalo (RJ) imunizou 586 
mil. Fonte: Brasil 61.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Sankhya Web Fórum traz Bernardinho em 
evento online e 100% gratuito

@A Sankhya, fornecedora brasileira de sistemas de gestão (ERP) 
e pioneira ao lançar o conceito de EIP (Enterprise Intelligen-

ce Platform), realizará no dia 18 de agosto, mais uma edição do 
Sankhya Web Fórum (SWF), evento totalmente online e gratuito, 
que apresenta palestras imersivas que discutem o papel da inovação, 
da tecnologia e do aprendizado no futuro da gestão dos negócios. 
Entre os convidados, essa edição contará com a presença do embai-
xador da Sankhya e maior campeão da história do vôlei: Bernardo 
Rocha Rezende, o Bernardinho. Também conhecido como um dos 
mais importantes técnicos de todos os tempos, que acumulou, ao 
longo de sua carreira mais de 30 títulos nesse esporte (https://
eventos.transformacaodigital.com/sankhya/).    Leia a coluna 
completa na página 2

Reprodução/https://eventos.transformacaodigital.com/sankhya/

ESTRATÉGIA DE MARKETING MOBILE

"Ouvir mais e falar menos": eis um 
conselho que já não é mais amparado 
apenas na sabedoria popular. Estudos 
mostram que valorizar a escuta ajuda 
nas vendas e também melhora o 
desempenho do RH das empresas. 

Um relatório da Gong (aplicativo de 
inteligência artificial que analisa in-

terações entre vendedores e clientes do 
mundo inteiro) aponta que os melhores 
vendedores falam 46% do tempo e ouvem 
54%. Os piores, entretanto, falam 72% do 
tempo e só ouvem 28%. Os dados são de 
2017. No âmbito corporativo, números 
de uma pesquisa da Salesforce, de 2019, 
indicam que colaboradores que se sentem 
ouvidos têm 4,6 vezes mais chances de se 
mostrarem capacitados a realizar melhor 
um trabalho. 

Para a especialista em comunicação 
corporativa, Juliana Algodoal (*) es-
ses dados reforçam a importância do 
exercício da 'escuta consciente', uma 
técnica amplamente desenvolvida pela 
psicologia, que visa melhorar a comuni-
cação interpessoal e consequentemente, 
as relações sociais. 

"A escuta consciente busca assegurar um 
diálogo eficiente, em que o ouvinte é capaz 
de realmente interpretar e assimilar todo o 
conteúdo que é expresso pelo interlocutor, 
sem julgar e tentando compreender o ponto 
de vista do outro. Isso é fundamental em 
qualquer relação, seja pessoal ou profis-
sional, pois gera confiança, desenvolve 
a empatia e aumenta o sentimento de 
segurança". 

Durante o distanciamento social, a escuta 
consciente ganhou ainda mais relevância. 
"A partir do momento que todas as intera-
ções passaram a ser virtuais, foi necessário 
ajustar nossos sentidos para garantir uma 
comunicação mais assertiva. A escuta, sem 
dúvida, foi o mais desafiador, pois exigiu 

Valorizar a audição em detrimento da 
fala ajuda melhorar as vendas
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de todos nós uma concentração redobra-
da". Para quem deseja aprimorar a escuta 
consciente e mais ativa, Juliana Algodoal 
destaca algumas técnicas: 

1. Tenha foco. Concentração ajuda ab-
sorver melhor o conteúdo da conversa. Por 
isso, evite o uso de celular, redes sociais, 
e-mails, conversas paralelas e telefonemas. 
O interesse expresso otimiza o relaciona-
mento e reforça a conexão, especialmente 
no meio virtual. 

2. Não seja seletivo. Ao ouvir o que o 
outro tem a dizer, não é legal prestar aten-
ção apenas no assunto que lhe interessa e 
ignorar (ou demonstrar menos atenção) 
a outros temas que forem abordados. 
Trata-se de um comportamento muito 
perceptível ao interlocutor e que denota 
falta de empatia. 

3. Dê tempo ao interlocutor. Deixe que 
a pessoa que conversa com você tenha o 
tempo necessário para que apresente as 
informações e finalize o raciocínio. Evite 
interromper ou mesmo concluir pensamen-
tos. Procure sempre deixar o diálogo fluir, 
exercitando a audição, sobretudo. Se for 
o caso defina previamente o tempo para 
que a conversa ocorra dentro do tempo 
predeterminado. 

4. Atenção com as visões/opiniões. 
Uma comunicação assertiva requer ha-
bilidade para permitir que visões pesso-
ais diferentes construam um ambiente 
produtivo em termos de comunicação. É 
fundamental saber lidar com perspectivas 
e opiniões diferentes das nossas. 

5. Esclareça, evite ruídos. É impor-
tante ouvir o interlocutor, mas também é 
fundamental ter a certeza de que a men-
sagem realmente foi entregue e assimilada 
corretamente. Portanto, pergunte sempre 
que precisar de clareza. Ser consultivo gera 
confiança, desenvolve a empatia e aumenta 
o sentimento de segurança. 

6. Mantenha o contato visual. O 
olhar ao interlocutor, a postura corporal 
distendida e relaxada ajudam a demonstrar 
interesse pelo que é dito. 

7. Teste o fone. Nas conversas virtuais, 
o uso de fones de ouvido ajuda bastante 
a evitar as distrações. Sem dúvida é uma 
ótima ferramenta para o exercício da escuta 
consciente. 

(*) - É PhD em Análise do Discurso em Situação 
de Trabalho - Linguística Aplicada e Estudos da 
Linguagem e fundadora da empresa Linguagem 
Direta e  presidente do conselho administrativo 

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia  
(www.linguagemdireta.com.br). 

Messi não seguirá no Barcelona
O Barcelona anunciou ontem (5) 

que Lionel Messi não seguirá vincu-
lado ao clube. A decisão foi divulgada 
em comunicado publicado no site do 
clube, ressaltando que ambas as partes 
chegaram a um acordo, mas "este não 
foi formalizado devido a obstáculos 
estruturais" ligados ao regulamento 
da Liga espanhola. O Barça agradece 
"de todo o coração" o jogador e a "sua 
contribuição para a valorização da ins-
tituição", além de desejar "o melhor na 
sua vida pessoal e profissional" (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/baby-boomers-a-geracao-z-como-personalizar-seu-app-marketing-para-cada-geracao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-06-08-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-06-08-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/deputado-brasileiro-chega-a-brasilia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/condicoes-para-abrir-um-novo-negocio-e-retomar-o-empreendedorismo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/metade-dos-leads-b2b-gerados-nao-sao-passados-aos-vendedores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tres-motivos-para-investir-em-softwares-customizados/
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Coluna do Heródoto

O deputado eleito 
democraticamente 
chega à capital do 
país para mais uma 
semana de trabalho 
árduo. 

Desembarca na es-
tação ferroviária 
central de Brasília, 

pega um carrinho de baga-
gem, acessa  o transporte 
público que vai conduzi-lo 
a kitnet funcional de 7 me-
tros quadrados. Vai a uma 
lanchonete, pois ninguém 
é de ferro, e paga a conta 
com o dinheiro que ganha 
de salário. Até sonha em 
ter uma verba para bancar 
uma tevê por assinatura, ou 
jornais e revistas. Ou talvez 
um auxílio paletó. 

Nada disso é possível. Pior 
é que em uma cidade de cli-
ma tão seco sua saúde pre-
cisa de cuidados especiais, 
mas médicos e hospitais 
também são bancados com 
o seu salário. Nem pensar 
em um hospital de primei-
ra linha de São Paulo pago 
pelo contribuinte. Procura 
a rede pública e fica na fila 
como qualquer outro cida-
dão. Nem um assessor para 
guardar o lugar para ele.

Como seria bom ter pelo 
menos uma secretária para 
organizar sua pauta de tra-
balho. É uma reivindicação 
ainda não atendida. Pelo 
menos o parlamento pode-
ria bancar as despesas que 
teve na mudança desde sua 
cidade eleitoral até Brasília, 
ou pelo menos implantar 
o auxílio hotel, com roupa 
lavada e café da manhã. 

Não é fácil se virar sozinho 
e ainda pensar nas contas 
que tem a pagar. Um auxílio 
creche para o seu filho de até 

6 anos de idade cairia bem 
no seu escasso orçamento 
doméstico. Mas é a vida. 
É o preço que paga para 
representar o povo de sua 
região no poder legislativo. 

Sabe que em outras de-
mocracias do mundo há 
outras verbas generosas 
para deputados, mas no 
Brasil isso está muito longe 
de acontecer. 

Somos cidadãos comuns, 
diz um deputado. Imuni-
dade parlamentar é um 
conceito que não existe no 
Brasil. Não há sentido em 
usufruir de privilégios, diz 
um deputado à BBC. Estar 
aqui e influenciar os rumos 
do país já é um grande pri-
vilégio. 

Pelo menos há um cartão 
de transporte público pago 
pelo contribuinte, já que os 
três carros oficiais servem 
apenas ao presidente e 
seus vices. Em cerimônias 
oficiais, é claro. Acima de 
tudo o que enche as exce-
lências de orgulho é que o 
seu salário é de R$27.000,00 
e é apenas o dobro do que 
ganha um professor. 

Porém o que mais tem a 
admiração do povo é que 
eles não podem aumentar o 
próprio salário e discussões 
sobre teto salarial, foro pri-
vilegiado, prisão em segun-
da instância nem passam 
pelo plenário. São coisas 
daquelas republiquetas de 
bananas na América Latina.

(EM TEMPO - o corretor 
de texto me informa que 
trocou os países do artigo 
anterior, Suécia, pelo Brasil. 
Ele vai ser processado por 
injúria, calúnia, difamação 
e fake news).

(*) - Jornalista da Record News, 
Portal R7 e Nova Brasil fm  

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Deputado 
brasileiro chega 
a Brasília

São Paulo, sexta-feira, 06 de agosto de 2021 Negócios2

IoT como aliada na crise 
energética

As empresas brasileiras, que ainda estão se recuperando dos impactos trazidos pela pandemia e seus desafios, já têm 
outra preocupação no horizonte: o apagão.

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Centro Universitário Senac prorroga período 
de inscrições para cursos de pós-graduação

@Para quem pretende iniciar uma especialização no segundo semes-
tre deste ano, o Centro Universitário Senac prorrogou o período de 

inscrições para os cursos de pós-graduação lato sensu do 2º semestre 
de 2021. As datas variam conforme o curso, unidade/campus de es-
colha e a inscrição pode ser realizada por meio do site www.sp.senac.
br/posgraduacao. Nesta jornada, a instituição oferece isenção na taxa 
de inscrição para mais de 40 especializações nas áreas de arquitetura 
e urbanismo; comunicação e artes; desenvolvimento social; design; 
educação; gastronomia e alimentação; gestão e negócios; hotelaria e 
turismo; meio ambiente, segurança e saúde no trabalho; odontologia, 
saúde e bem-estar, moda e tecnologia da informação.

Sem exigir diploma, FreteBras anuncia 400 
novas vagas em home office permanente

@A FreteBras , maior plataforma online de transporte de cargas 
da América do Sul, anuncia a abertura de 400 vagas em trabalho 

remoto permanente para avançar em seu plano de rápido crescimento. 
Entre as vagas oferecidas, cem delas são para o setor de tecnologia em 
áreas como produto, BI (Business Intelligence), engenharia de dados 
e programação, e as demais para os times comercial, negócios e áreas 
corporativas. As vagas estão disponíveis na página de carreira da em-
presa e os profissionais não precisam necessariamente ter graduação 
universitária para se candidatar (https://fretebras.gupy.io/).

Thiago Guimarães (*)

Depois de anos com certa esta-
bilidade energética, em 2021 
essa palavra voltou a circular 

nos noticiários devido ao período de 
poucas chuvas e reservatórios em níveis 
críticos. Neste cenário, as iniciativas 
para a redução de consumo passaram 
a ser desafiadoras para as organizações.

No varejo alimentar, por exemplo, 
o principal vilão na conta de energia 
são os equipamentos de refrigeração 
para manter os alimentos dentro das 
temperaturas recomendadas. Sabe-
mos que em muitos supermercados 
os equipamentos são antigos e os 
times de manutenção acabam ficando 
sobrecarregados.

Da mesma forma que precisávamos 
descongelar os freezers de nossas 
geladeiras antigas, nos refrigeradores 
de supermercado existem resistências 
elétricas que são ligadas periodica-
mente para tirar o gelo que acaba se 
formando na saída de ar frio, evitando 
assim o bloqueio daquela saída de ar. 
Quanto mais vezes essa resistência 
for acionada, menor será o risco da 
formação de gelo e, consequentemente, 
menor o risco de perda de produtos e 
danos aos equipamentos. Contudo, essa 

que coletam dados dos equipamentos, 
como temperatura e abertura de por-
tas, e transmitir essas informações por 
bluetooth para a rede, sem a necessi-
dade de passar nenhuma fiação na loja. 
Com os dados disponíveis, algoritmos 
de Inteligência Artificial analisam os 
padrões de operação do equipamento 
indicando quando existe um risco de 
falha do equipamento ou risco de perda 
do produto, permitindo uma atuação 
preditiva do time de manutenção.

O monitoramento em tempo real 
por meio da Inteligência Artificial vai 
permitir a redução do número de de-
gelos dos refrigeradores, sem expor os 
produtos a risco e sem sobrecarregar o 
time de manutenção. A adoção dessa 
tecnologia em alguns varejistas propi-
cia, em média, redução de 100% sobre 
as perdas de produto por problemas na 
refrigeração, além da diminuição em 
mais de 10% no consumo de energia 
da loja. Assim como a tecnologia foi 
importante para superar os desafios 
trazidos pela pandemia, ela também 
pode ser uma importante aliada das 
empresas neste momento de crise 
energética.

(*) É gerente sênior de riscos e performance na ICTS 
Protiviti, empresa especializada em soluções para 

gestão de riscos, compliance, auditoria interna, 
investigação, proteção e privacidade de dados.

estratégia acaba trazendo um consumo 
maior de energia ao gerar  calor na 
resistência e depois baixar novamente 
a temperatura.

Num cenário de um supermercado 
com refrigeradores antigos e uma ma-
nutenção deficitária, essa condição de 
operar com maior quantidade de dege-
los para reduzir os riscos de quebra do 
equipamento e a perda de produtos é 
muito comum. Com isso, muitas vezes o 
aumento de consumo de energia acaba 
ficando oculto.

A boa notícia é que as tecnologias 
da Indústria 4.0 podem apoiar este 
cenário. Utilizando IoT (Internet das 
Coisas), é possível instalar sensores 

AI/ICTS Protiviti

Me perdoem a brincadeira no título deste 
artigo, mas serve para chamar atenção para 
o fato de que fidelizar clientes é vital para o 
sucesso de qualquer negócio. É uma emprei-
tada que chega a ser tão ou mais importante 
do que conquistar novos clientes. No setor 
hoteleiro, conseguir fazer com que os hóspedes 
retornem – se possível, diversas vezes – não 
é uma tarefa fácil, mas deve sim ser encarada 
como uma questão estratégica, que acaba 
sendo consequência de uma experiência de 
qualidade.

Um estudo realizado pela sociedade francesa 
Coach Omnium em 2017 constatou que 80% 
da receita de um hotel é gerada por 20% dos 
seus clientes, o que aponta a importância que 
a fidelização tem nas finanças das hospeda-
gens. Claro que não existe uma receita exata 
que garanta que os clientes retornem, mas o 
mais importante é ter em mente quais são os 
principais erros que devem ser corrigidos para 
que os hóspedes sejam tão bem recebidos, 
tratados e acolhidos que queiram repetir a 
experiência mais vezes.

Por isso, listo abaixo uma série de pontos 
que merecem atenção, para garantir a melhor 
experiência para o seu hóspede:

1. Otimize o tempo de check-in e check-out
Um dos fatores que podem fazer com que 

pousadas e hotéis afugentem seus hóspedes é 
quando o atendimento de entrada e saída do 
local é demorado. Imagine uma família cheia de 
bagagens e com hora marcada para ir embora 
que se atrasa por conta de um processo lento 
no atendimento? Com certeza, essas pessoas 
pensarão duas vezes antes de se hospedar 
novamente naquele hotel.

Para evitar esse cenário, vale investir 
em soluções de tecnologia para check-in 
e check-out online, ou plataformas que 
substituem o atendimento humano por 
processos digitais. Isso garante um ganho 
em agilidade e produtividade, com uma 
experiência eficiente e prática, na qual o 
hóspede sentirá que o serviço oferecido 
excedeu suas expectativas.

2. Organize e centralize os dados
Para manter a boa organização de qualquer 

negócio, é extremamente importante que as 
informações estejam centralizadas em um 
sistema - e no setor hoteleiro isso não é dife-
rente. Com dados estruturados e integrados, 
é possível ter uma organização que mitigue 
erros e reduza perdas. No caso dos hotéis, por 
exemplo, é possível lançar todas as despesas de 
um quarto em tempo real, evitando problemas 
em relação a quanto deve ser pago no final da 
estadia. Em estabelecimentos que dependem 
de funcionários para fazer este controle pode 
haver desencontro nos valores lançados, além 
de ser um incômodo para o cliente ter que 
manter “notas” daquilo que ele gastou para 
conferir os preços.

3. Esteja atento à limpeza e mantenha os 
padrões de excelência

Com a necessidade de protocolos especiais 
de higiene por conta da pandemia, mais do que 
nunca, a limpeza de um hotel ou pousada se 
tornou algo primordial. E aqui não podem haver 
erros. Problemas de manutenção de higiene 
certamente são decisivos para a fidelização ou 
não de hóspedes.

Assim, a tecnologia pode ser uma grande 
aliada para organizar toda a logística que 
envolve a limpeza e organização do hotel. 
Tornou-se imprescindível que o negócio utilize 
um sistema em que seja possível monitorar, 
verificar e fazer as rotas de limpezas diárias. 
Soluções que dêem mais assertividade ao 
controle do staff são importantes para agilizar 
a comunicação entre as equipes de limpeza 
e a gestão de governança. Aplicativos, por 
exemplo, trazem mobilidade ao dia a dia do 
hotel e permitem que as equipes de limpeza 
fiquem conectadas com a área de governança, 
recebendo as ordens de serviço pelo celular 
e registrando a execução do serviço em cada 
unidade por meio do app.

4. Crie em uma experiência especial para 
o bem-estar do hóspede

O cenário da pandemia trouxe novas neces-
sidades para os viajantes. Agora, as pessoas 
desejam viajar não apenas para conhecer 

novos lugares, mas também para cuidar de 
sua saúde física e mental. Pensando nisso, 
hotéis e pousadas têm proporcionado dife-
rentes tipos de experiências para promover 
momentos de relaxamento e bem-estar para 
seus hóspedes, como dias de spa e passeios 
exclusivos. Ao oferecer este tipo de serviço, é 
importantíssimo pensar na logística de como 
tudo isso será feito. Ou seja, preste atenção 
em questões como compra de insumos, con-
tratação de profissionais e agenda. Aqui, uma 
boa gestão se torna ainda mais importante , 
para evitar que tais ofertas se tornem futuras 
dores de cabeça.

5. Valorize o feedback do hóspede
A estadia de um hóspede não termina quan-

do ele vai embora. Por isso, é importante se 
pensar em formas de cuidar de seus clientes 
mesmo após o fim da viagem. A avaliação feita 
pelos sites de busca e reservas é importante, 
mas não pode ser o único canal de comunica-
ção. Por isso, estabelecer uma comunicação 
direta e humanizada com o hóspede para saber 
o que ele tem a dizer sobre sua experiência 
no hotel  é fundamental. O feedback é uma 
fonte rica de dados que podem trazer insights 
e impactar diretamente em melhorias e no 
aumento de produtividade do hotel. Além 
de se sentir valorizado, o cliente poderá ver 
mudanças reais nas suas experiências com o 
passar do tempo.

Proporcionar uma estadia “sem erros” 
aos clientes é importante, mas a fidelização 
vai além. Para tornar o hóspede um cliente 
assíduo, é necessário que a hospedagem pro-
porcione uma experiência inesquecível. Neste 
sentido, uma gestão hoteleira eficaz será uma 
grande aliada, uma vez que, com ela, é possível 
fazer o gerenciamento tanto do back quanto 
do front office da empresa, automatizando 
processos, coletando e analisando dados que 
geram insights para promover experiências 
inovadoras e personalizadas para cada hós-
pede. É a tecnologia, mais uma vez, a serviço 
do setor hoteleiro.

(Fonte: Cláudio Cordeiro, Diretor  
de Hospitalidade da TOTVS)

Trago seu hóspede de volta em cinco dicas

Comemorado no dia 08 de 
agosto neste ano, o Dia dos Pais 
é uma data comemorativa que 
traz lembranças e movimenta a 
indústria e o comércio nacional. 
Os pais, exemplos e espelhos, 
são homenageados e recebem 
agradecimentos de seus filhos 
que, muitas vezes, seguem seus 
passos, caminhos e profissões. 
Segundo dados do Sebrae e do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), 90% das 
empresas do país são coman-
dadas por familiares e passadas 
de geração para geração. Esse 
é o caso de Greice Ciarrocchi, 
empresária que herdou a CCS 
Tecnologia e Serviços SA. Funda-
da por seu pai, Almir Ciarrocchi, 
há 25 anos, a empresa brasileira 
está entre as maiores do mundo 
no segmento de fornecimento de 
peças de aço de alta complexi-
dade, soldadas e montadas para 
empresas de máquinas de cons-
trução, mineração e agrícolas, 
além de empilhadeiras.

"Meu pai era visionário. Sem-
pre o vi empreendendo em 
negócios, antes mesmo da CCS. 
Então, não tem como não ser 
influenciada por ele e eu vejo 
o mesmo em meu filho de nove 
anos e o quanto ele gosta disso 
também. Nós acabamos nos es-
pelhando em nossos pais", conta 
Greice, que, por influência de 
Almir, cursou administração na 
Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), aos 17 anos. Aos 20, 

entrou na empresa da família e 
acompanhou o crescimento do 
empreendimento de perto. "Eu 
comecei quando a empresa era 
bem pequena e tinha somente 
oito funcionários. Eu fazia de 
tudo naquela época. Atendia 
telefone, negociava com clientes 
multinacionais, ajudava a entre-
vistar e contratar colaboradores. 
Na época, eu não sabia nada 
e fui aprendendo na prática e 
conquistando o meu espaço", 
complementa.

Após 18 anos de aprendizado 
com seu pai e mentor, Greice 
precisou assumir, em 2017, o 
comando da CCS, quando Almir 
veio a falecer. "É desafiador não 
tê-lo mais lá, entretanto, eu tive 
a dádiva de o ter, por 18 anos, 
durante todos os dias da minha 
vida, até mesmo durante as 
nossas férias. Aprendi tudo com 
ele", salienta a CEO, que, além 
da empresa, herdou de seu pai a 
garra e a coragem de fazer tudo 
acontecer e não deixar nada para 
depois. "Ganhei dele valores im-
portantes para sempre escolher 
fazer as coisas pelo caminho do 
bem, da honestidade, da ética e 
da transparência, o que faz com 
que nós tenhamos muita credi-
bilidade com todos os nossos 
clientes e colaboradores", afirma 
Greice, que hoje lidera mais de 
2 mil funcionários, divididos nas 
duas sedes próprias da empresa, 
uma em Limeira (SP) e outra em 
Palmeira (PR).

Dia dos Pais: profissões que passam de pais 
para filhos e como os herdeiros mantêm e 

multiplicam os negócios familiares

Thiago Guimarães

&



www.netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 06 de agosto de 2021Economia 3

pelos seus clientes: Cancún, no México, e Punta Cana, na República 
Dominicana, a partir dos dias 12 e 13 de novembro, respectivamente. 
Com o avanço da vacinação, a GOL acredita que os passageiros já se 
sintam mais seguros para viajar e circular por outros países. Os horários 
foram planejados para permitir conexões rápidas de todo o país com o 
Caribe, reduzindo o tempo total de viagem. A GOL é a única Companhia 
aérea a voar para os dois principais destinos de turismo caribenhos em 
operações diretas do Brasil. As rotas são operadas pela mais moderna 
aeronave: o jato Boeing 737 MAX, que atingiu, recentemente, a marca 
de 1 milhão de passageiros transportados pela GOL. 

E - Negócios de Impacto
A empresa ponteAponte, com apoio da Aliança pelos Investimentos e 
Negócios de Impacto, promove a terceira edição do Prêmio Jornalista de 
Impacto, que reconhece reportagens e iniciativas de profissionais e veículos 
de comunicação que disseminem o tema de ‘Investimentos e Negócios 
de Impacto no Brasil’ (recursos privados ou públicos para investimento 
em atividades que visam produzir impacto social e/ou ambiental com 
sustentabilidade financeira), com o objetivo de ampliar a cobertura da 
imprensa em relação ao assunto, bem como mostrar sua relevância para 
a sociedade como um todo. Saiba mais em: (https://aliancapeloimpacto.
org.br/publicacao/produtos-financeiros-de-impacto-social-ambiental). 

F - Chinês para Negócios
Estima-se que mais de 30 milhões de pessoas estejam aprendendo 
mandarim, em mais de 2,5 mil universidades espalhadas pelo mundo, 
dada a relevância que as relações comerciais e culturais com a China 
ganharam para os países. No Brasil, o Instituto Confúcio para Negócios 
FAAP segue esta tendência com o lançamento do Curso de Chinês para 
Negócios EAD com carga horária de 60 horas, ao longo de 15 semanas. 
As unidades de estudo contêm um conjunto de novas palavras com 
áudio para o aluno praticar a pronúncia e a escrita dos ideogramas e do 
pinyin e ampliar seu vocabulário, além de diálogos, regras gramáticas e 
exercício prático. São abordados, também, aspectos culturais das par-
ticularidades do país voltadas ao mundo corporativo. Mais informações: 
(https://www.faap.br/institutoconfucio/curso-chines-negocios-ead.asp). 

G - Jovens Potência
A P&G, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, 
fortalece a sua jornada intencional de ser um agente efetivo na geração 

A - Transferência de CNH 
Cada vez mais pessoas optam por migrar de cidade ou até mesmo de 
estado. Mas a mudança requer atenção dos motoristas, pois é necessário 
regularizar a Carteira Nacional de Habilitação, transferindo o documento 
para o novo local de residência. Neste primeiro semestre, postos do 
Poupatempo já receberam mais de 14 mil solicitações de transferências 
de CNH, sendo 7,5 mil alterações entre municípios de São Paulo e 6,5 
mil de outros estados. Já os motoristas que mudam de endereço, mas 
permanecem na mesma cidade, podem realizar a alteração pelos canais 
eletrônicos do Poupatempo, sem precisar passar pelo atendimento pre-
sencial. Basta acessar o portal (www.poupatempo.sp.gov.br),  aplicativo 
Poupatempo Digital ou mesmo os totens de autoatendimento. 

B - Novos Talentos da TI
A Associação Escola da Nuvem, organização que realiza iniciativas voltadas 
para a capacitação e contratação de novos talentos da TI em vulnerabilidade 
social, oferece em sua plataforma vagas de trabalho nas empresas parceiras. 
Além de oferecer um curso sobre fundamentos AWS, que busca trazer um 
conhecimento básico sobre cloud computing, e de Arquiteto AWS, que 
aprofunda na área de infraestrutura e serve como base para certificações 
AWS, a iniciativa também traz um banco completo de vagas voltadas para 
os estudantes, assim criando oportunidades para quem se capacitar na 
plataforma. Os participantes dos cursos poderão visualizar vagas das prin-
cipais empresas de TI do país. Saiba mais em: (www.escoladanuvem.org).  

C - Indicações Geográficas 
Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra 
que em apenas sete meses, o Brasil ganhou 11 novas indicações geo-
gráficas, ultrapassando o recorde de concessões de 2020, quando foram 
registradas 10 IGs. Ao todo, o país conta com 86 produtos e serviços 
protegidos. Indicações geográficas são os mecanismos de propriedade 
intelectual que reconhecem a fama, a notoriedade e/ou a singularidade 
de um território na produção de um bem ou serviço. Entre os reconhe-
cidos deste ano, estão itens famosos, como os chocolates artesanais de 
Gramado, o queijo de Marajó, a farinha de mandioca de Bragança/PA e 
as redes fabricadas em Jaguaruana/CE.

D - Cancún e Punta Cana 
A GOL Linhas Aéreas volta a operar em novembro voos diretos para 
dois destinos turísticos internacionais que estão entre os preferidos 

de soluções para as principais questões da sociedade e lança o projeto 
22 Vozes para 2022. A iniciativa, liderada pela Juliana Azevedo, presi-
dente da P&G Brasil, objetiva  identificar 22 jovens potência e futuras 
lideranças, de 18 a 24 anos, com ideias brilhantes para capacitá-los de 
maneira que possam colocá-las em prática no próximo ano e mobilizem 
mudanças em suas comunidades por meio do diálogo com sociedade 
civil, organizações privadas e líderes de opinião. Serão aceitos mora-
dores de qualquer região do Brasil com histórico e capital social de 
reconhecimento na atuação e liderança comunitária. Inscrições e mais 
informações: (www.aceleradorapgsocial.com.br). 

H - Segurança Viária
Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do Prêmio Cátedra Abertis, 
uma iniciativa da Arteris, em conjunto com a Fundação Abertis e a Poli/
USP, que estimula trabalhos acadêmicos no campo de transportes e segu-
rança viária. A 6ª edição concederá até € 7 mil para os primeiros colocados 
de cada categoria. O prêmio mostra a preocupação do grupo Abertis e 
da Arteris em desenvolver e incentivar a formação desses profissionais 
que ajudam a resolver um dos grandes gargalos da economia brasileira, 
que é a infraestrutura. Os candidatos a melhor pesquisa acadêmica em 
Transporte, Infraestrutura e Segurança Rodoviária podem se inscrever 
pelo site (www.abertis.poli.usp.br).

I - Acessibilidade e Inclusão
Segundo dados levantados em 2019 pelo IBGE, pelo menos 45 milhões 
de pessoas têm algum tipo de deficiência, quase 25% da população do 
país. O Guia de Rodas, empresa de tecnologia a favor da acessibilidade, 
atua justamente para garantir e auxiliar empresas a tornar locais aces-
síveis para essas pessoas. A plataforma foi duas vezes premiada pela 
ONU, e objetiva propiciar uma vida mais autônoma e inclusiva para 
todos. A “certificação” Guia de Rodas reconhece as melhores práticas 
de acessibilidade e inclusão, e todo o processo de certificação contempla 
a avaliação técnica e vivência de pessoas com deficiência no local de 
trabalho, pesquisa e engajamento dos colaboradores, e treinamento da 
equipe para uma atitude mais acessível. Saiba mais em: (www.guiade-
rodas.com).

J - Negócios Online
O Bling, sistema de gestão online que agiliza e descomplica a gestão de 
micro, pequenas e médias empresas, lançou um guia online completo e 
gratuito para empreendedores de primeira viagem com todos os passos 
para quem sonha em fazer sucesso no comércio eletrônico. O guia é 
separado em cinco capítulos e oferece as informações e dicas para as 
pessoas que já têm um e-commerce ou que estão dando os seus pri-
meiros passos no mundo do empreendedorismo digital. O guia explica 
o que o empreendedor precisa saber sobre tributações, impostos e os 
diferentes documentos fiscais na hora de abrir uma empresa. Também 
dá orientações de como abrir um CNPJ e esclarece todos os cuidados 
que o futuro empreendedor precisa ter antes de tomar a decisão de 
começar um negócio. Fonte e outras informações: (https://digital.bling.
com.br/guia-cnpj-ate-venda?test=true). 

Brasil que dá certo

Quantos de nós 
somos os melhores 
naquilo que fazemos? 
Será que estamos, 
digamos, entre os 
10, 20 melhores do 
mundo em nossas 
profissões? 

Para aqueles que estão, 
palmas, são dignos de 
mérito e reconheci-

mento pelo excelente tra-
balho. Nestas duas semanas 
estamos acompanhando a 
disputa, entre os melhores 
do mundo no esporte, em 
uma série de disputas em 
Tóquio. É um privilégio. 

Muitos atletas brasilei-
ros voltaram laureados, 
celebrados por brilhantes 
conquistas, como Rebeca 
Andrade, Ítalo Ferreira, 
Bruno Fratus, Fernando 
Scheffer, Daniel Cargnin, 
Mayra Aguiar, Rayssa Leal, 
Thiago Braz entre outros. 
Fizeram muito e souberam, 
na hora mais importante, 
ter sabedoria, calma e foco 
para estar no topo, entre os 
melhores do mundo, uma 
conjunção de treinamento, 
inteligência emocional e de-
talhes que fazem diferença 
no momento da disputa. 

Quando se atinge um nível 
de excelência para estar em 
uma Olimpíada, já é uma 
vitória. Estar em uma final, 
muito mais do que isso. 
Vencer, entretanto, é um de-
talhe, uma conjunção de pe-
quenos fatores. Como disse 
Torben Grael, que ostenta 
nove medalhas (quatro 
ouros) na história de sua fa-
mília na vela, “qualquer um 
entre os cinco finalistas na 
regata final tem condições 
de vencer. Você pode ficar 
em quinto ou primeiro. O 
nível é o mesmo”. 

Sua filha levou a medalha 
de ouro, mas a fala dele diz 
muito sobre como devemos 
encarar nossos atletas. Para 
além das medalhas, temos 
uma gama de atletas de 
altíssimo nível competin-
do entre os melhores do 
mundo. Nosso ginasta Caio 
Souza terminou em oitavo. 
Ele é o oitavo melhor ginasta 

do mundo. Precisamos ter 
consciência disso. Ele não 
está entre os três primeiros 
nesta competição, mas é um 
ginasta entre os dez melho-
res do mundo. Não é pouco. 

Arthur Zanetti já levou um 
ouro, uma prata e saiu de 
Tóquio sem medalha, mas 
em oitavo. Como disse Gra-
el, poderia ficar em quinto, 
oitavo ou ter vencido. Seu 
feito também não é pouco. 
Estes atletas, como tantos 
outros, somente por chegar 
em Tóquio, já nos enchem 
de orgulho. Fazem parte da 
elite do esporte mundial. 

Em diversos esportes 
estamos entre os dez me-
lhores. Isto é chegar na 
excelência, mesmo vindos 
de um país solapado pela 
miséria, pobreza, falta de 
oportunidades e limita-
ções absurdas, como falta 
de incentivo, patrocínio e 
reconhecimento. O Brasil 
está muito aquém das 
estruturas magníficas de 
treinamento que existem 
mundo afora. Colocar uma 
delegação numerosa entre 
os melhores, mesmo com 
tantas limitações, é um 
feito extraordinário. Nossos 
atletas estão de parabéns. 

Que isto sirva de exemplo 
e incentivo para todos nós. 
Que possamos nos empe-
nhar em nossas vidas a dar 
o nosso melhor com a mes-
ma obstinação que nossos 
atletas fizeram para chegar 
até Tóquio. Se em nossas 
carreiras estivermos perto 
das mais modestas partici-
pações dos brasileiros nas 
Olimpíadas, mudaríamos a 
face de nosso país. Devemos 
parar com a cobrança por 
medalhas, que muitas vezes 
são fruto de detalhes. 

Estamos diante dos me-
lhores e mais preparados 
profissionais brasileiros de 
sua geração no esporte. São 
vencedores por estarem na 
elite de sua atividade. São 
acima de tudo, o exemplo 
de um Brasil que dá certo. 

(*) - É Presidente da Fundação 
Liberdade Econômica. Ex-Diretor 

da Apex-Brasil e do Senado. 
Coordenador da pós em Relações 

Institucionais e Governamentais 
da Faculdade Presbiteriana 

Mackenzie Brasília.

Márcio Coimbra (*)

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

A alta foi de 1,7% em 
relação ao mês an-
terior e de 4% na 

comparação com julho de 
2020. O percentual entre 
as famílias que recebem até 
dez salários mínimos passou 
de 70,7%, em junho, para 
72,6%, em julho – recorde 
da série histórica. 

Para o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, a 
inflação elevada tem dimi-
nuído o poder de compra 
dos brasileiros e deteriorado 
os orçamentos domésticos. 
“A renda dos consumidores 
também está afetada pelas 
fragilidades do mercado de 
trabalho formal e informal, 
com o auxílio emergencial 
deste ano sendo pago com 
um valor menor”, afirma 
Tadros.

O total de brasileiros com 
dívidas ou contas em atraso 
aumentou pelo terceiro 

A inflação elevada diminui o poder de compra e deteriora o 
orçamento doméstico.

O Indicador Anteceden-
te de Emprego (Iaemp), 
calculado pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), 
subiu 1,6 ponto de junho 
para julho e atingiu 89,2 
pontos. Esse é o maior nível 
desde fevereiro de 2020 (92 
pontos), período anterior 
às medidas de isolamento 
adotadas para lidar com 
a pandemia da Covid-19 
no país.

O indicador é calculado 
com base em entrevistas 
com consumidores e com 
empresários da indústria 
e dos serviços e busca 
antecipar tendências do 
mercado de trabalho. “O 
resultado positivo sugere 
que a melhora nos números 
da pandemia e a redução 
das medidas restritivas po-
dem estar impulsionando a 
retomada do mercado de 
trabalho. 

Em junho, foram registrados 89,2 pontos, com alta de 1,6 ponto.

Lucro do BB cresce 
48,4% no primeiro 
semestre

Influenciado pelo cresci-
mento do crédito e pela queda 
nas provisões (reservas finan-
ceiras para cobrir eventuais 
calotes), o Banco do Brasil 
(BB) lucrou R$ 5,032 bilhões 
no segundo trimestre. O resul-
tado elevou para R$ 10 bilhões 
o lucro líquido ajustado da 
instituição financeira nos seis 
primeiros meses do ano.

O valor é 48,4% maior que o 
registrado no primeiro semes-
tre de 2020. Além do crédito 
e das provisões, o BB citou o 
crescimento das receitas e o 
programa de demissões e de 
fechamento de agências como 
fatores que elevaram os lucros 
no primeiro semestre.

Em relação ao segundo 
trimestre (abril a junho), 
o lucro líquido ajustado de 
R$ 5 bilhões representa au-
mento de 2,6% em relação 
ao primeiro trimestre deste 
ano. Na comparação com o 
segundo trimestre do ano 
passado, no auge das medidas 
de restrição social provocadas 
pela pandemia da Covid-19, o 
crescimento chegou a 52,2% 
(ABr).

Endividamento bate recorde e 
acende alerta para uso do crédito
O total de brasileiros endividados cresceu em julho e renovou o recorde histórico, chegando a 71,4%. 
É o maior percentual desde janeiro de 2010, quando a Confederação Nacional do Comércio (CNC) 
começou a realizar a pesquisa
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na faixa de menor renda, 
em especial, para quitarem 
seus compromissos finan-
ceiros em dia”, destaca Izis 
Ferreira, economista da CNC 
responsável pela pesquisa.

A proporção de endivi-
dados no cartão de crédito 
também renovou a máxima 
histórica, chegando a 82,7% 
do total de famílias com 
dívidas. Embora o crédito 
possa funcionar como fer-
ramenta de recomposição 
da renda e potencializar o 
consumo, com mais de 71% 
das famílias endividadas 
acende-se um alerta para o 
uso do crédito e o potencial 
de crescimento da inadim-
plência. O aumento dos juros 
em curso no país encarece 
as dívidas, principalmente 
na modalidade mais buscada 
pelos endividados hoje, que é 
o cartão de crédito (Gecom/
CNC).

mês seguido, alcançando 
25,6% do total de famílias 
– 0,5 ponto acima do nível 
de junho. O percentual, po-
rém, ficou 0,7 ponto abaixo 
do apurado em julho de 
2020. A parcela dos con-
sumidores que declararam 
não ter condições de pagar 
suas contas ou dívidas em 
atraso e que permanecerão 

inadimplentes aumentou 
de 10,8% para 10,9% na 
passagem mensal. 

O indicador está, no entan-
to, 1,1 ponto abaixo do nível 
observado em julho do ano 
passado. “O tempo de atraso 
no pagamento das dívidas 
também vem crescendo, 
reflexo das dificuldades 
enfrentadas pelas famílias 

Indicador de Emprego atinge maior nível

Além disso, também há 
uma expectativa mais fa-
vorável em serviços, setor 
que emprega muito, com a 
maior circulação de pessoas. 
Mas é importante ressaltar 
que ainda existe um espaço 
para recuperação e que até 
mesmo o nível pré-pandemia 
ainda retratava um cenário 
desafiador no mercado de 

trabalho”, afirma o econo-
mista da FGV Rodolpho 
Tobler.

Dos sete componentes do 
Iaemp, cinco contribuíram 
para a alta de junho para 
julho, com destaque para o 
que mede a situação corren-
te dos negócios do setor de 
serviços, que cresceu 10,2 
pontos no período (ABr).
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Digitalização 360° 
dos varejos: um 

caminho sem volta
Grande parte de 
minha vida me 
dediquei ao varejo - 
mais especificamente 
o farmacêutico

E posso afirmar que 
passei por muitos 
momentos importan-

tes dentro desse setor e, re-
centemente, um ponto que 
vem ganhando fundamental 
relevância é a necessidade 
de digitalização das lojas. 
Assim, abordar esse tema 
de forma aprofundada é 
primordial. Ocorre que, na 
maioria das vezes, quando 
se fala em digitalização de 
comércios, independente-
mente do setor, a ideia que 
vem à cabeça é uma estru-
tura de e-commerce, que 
certamente é importante, 
mas cobre apenas uma parte 
das possibilidades relacio-
nadas ao tema. 

Hoje, ao pensar nesse 
assunto é fundamental ter 
a percepção da necessidade 
de um projeto de digitaliza-
ção 360°. Como presidente 
da Febrafar e da Farmarcas 
(entidades associativistas 
de farmácias) sou um en-
tusiasta desse tema, posso 
afirmar que esse processo 
digitalização em nossas 
redes teve início desde o 
início de nossos trabalhos 
no associativismo. Sempre 
buscando oferecer inova-
ções que sejam estratégicas 
para a gestão das lojas em 
todos os seus estágios. 

Exemplo, é que hoje 
temos um dos principais 
programas de fidelidade 
do país o PEC - Programa 
de Estratégias Compe-
titivas - que atualmente 
possui mais de 35 milhões 
de clientes cadastrados em 
todo o país e que oferece 
dados de grande qualidade 
aos nossos associados e 
grandes diferenciais para os 
consumidores. O fato é que, 
com o início da pandemia, 
face às necessidades do mo-
mento, esse tema ganhou 
mais força, o que pode ser 
confirmado com a grande 
corrida para que as lojas 
se adequassem ao delivery. 

Mas, quem quis ir além, 
percebeu a necessidade de 
se adequar à transformação 
digital do consumidor. É 
óbvio que, em um primei-
ro momento, isso dá mais 
trabalho do que resultado, 
pois é preciso investir em 
processos para cadastro, 
aplicativos, sistemas, novas 

metodologias e isso não 
traz um resultado de curto 
prazo. 

No entanto, ao olhar para o 
futuro, quem já iniciou esse 
tipo de ação - como estamos 
fazendo em nossas redes - 
estará mais preparado do 
que o concorrente para 
uma nova realidade, plan-
tando uma árvore hoje para 
colher lá na frente. Pode 
ser que daqui a cinco anos 
o modelo de negócio seja 
outro, totalmente persona-
lizado, descontos diferentes 
para pessoas diferentes. É 
preciso estar preparando 
para isso. 

Mas, mesmo antes desse 
cenário que atravessamos, 
acredito que digitalização 
vai muito além do consu-
midor. Na minha visão, 
essa tem que ser 360°, 
ou seja, trabalhando para 
possibilitar que todos os 
processos de um varejo es-
tejam digitalizados, isso, se 
bem utilizado terá um valor 
imensurável para as lojas. 

Tenho uma visão de digi-
talização em vários âmbitos, 
tanto automatizando os 
processos internos para 
ganho de qualidade, quanto 
pelo lado do consumidor, 
digitalizando o processo de 
atendimento, entendendo 
os hábitos de consumo e 
estreitando o relacionamen-
to. Para que o processo de 
digitalização 360° realmen-
te ocorra, é preciso que se 
entenda todos os processos 
da operação, buscando 
alternativas para que a 
digitalização seja realmen-
te ampla e integralmente 
transmitida para as lojas. 

Parto da premissa de que 
o público já é digitalizado 
em variados níveis. Assim, 
o papel da digitalização é 
se adequar aos anseios e 
necessidades deles para que 
se tenha realmente soluções 
efetivas. 

Dentro desse conceito, é 
preciso buscar também a 
participação de todos que 
fazem parte dos processos, 
criando assim alternativas 
que são realmente práticas, 
garantindo que a digitali-
zação não seja apenas uma 
teoria, mas sim uma solução 
aplicável e que proporcione 
resultados para todos que 
participam desse avanço. 

(*) - É presidente da administradora 
de redes associativistas de farmácias 

Farmarcas (www.farmarcas.com.br) 
e da Febrafar, Federação Brasileira 

das Redes Associativistas e 
Independentes de Farmácias 

(www.febrafar.com.br).

Edison Tamascia (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

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

www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira, 06 de agosto de 20214

Dean Coclin (*)

A confiança é um ativo 
que se constrói ao 
longo dos anos e é 

baseada em vários fatores, 
como a história da empresa, 
a qualidade do serviço e/
ou produto, o atendimento 
ao cliente, entre outros. 
A construção da marca da 
empresa também é essencial 
para uma boa reputação, es-
pecialmente para as PMEs. 

E muitos desses negócios 
cometem erros em peque-
nas coisas que fazem toda 
a diferença, como e-mails 
sem o nome da marca e sem 
proteção contra phishing ou 
outras ameaças digitais. A 
maioria das empresas ainda 
não despertou para o tema 
segurança digital. Apenas 
41% delas possuem algum 
tipo de política de segu-
rança digital. Os resultados 
indicam que se trata de um 
conceito mais comumente 
encontrado em grandes 
organizações, grupo em que 
a segurança digital está pre-
sente em 74% da amostra. 

Entre as médias, as políti-
cas sobre o assunto apare-
cem em 63%. Mas, nas pe-
quenas, apenas 37% adotam 
políticas de segurança ciber-
nética. No que diz respeito 
a um estudo da Segurilatam 
sobre como a cibersegurança 
das empresas mudou du-
rante a pandemia, 18% dos 
entrevistados afirmam que 
melhorou notavelmente e 
55% estimam que só o fez 
em algumas coisas; entre 

Medidas fortalecem a segurança do e-mail e criam confiança 
associando o logotipo da marca à empresa.

Trazer o trabalho do es-
critório para casa nos levou 
a usar aplicativos mais do 
que nunca: nosso Zoom está 
sempre aberto por causa 
de incontáveis reuniões e, 
agora, estamos muito mais 
dependentes do e-mail ou 
de mensagens instantâneas 
para não deixar nada passar. 
Mas isto trouxe alguns incon-
venientes à nossa rotina de 
trabalho, como a App Fatigue.

A App Fatigue pode ser 
definida como o uso excessivo 
de aplicativos que atrapalha 
nossos fluxos de trabalho 
e “representa um fator de 
estresse desnecessário para 
as diferentes equipes de 
uma empresa. Não se trata 
de abrirmos mão deles, mas, 
sim, adaptá-los em um úni-
co Sistema Operacional de 
Trabalho que nos permita 
acessar as informações mais 
facilmente, com um único 
clique e sem a necessidade de 
navegar de um app ao outro”, 
afirma Brunno Santos, diretor 
de canais para a monday.com 
no Brasil. 

Essa “fadiga” é mais co-
mum do que pensamos, pois 
estima-se que as pessoas 
usam até 28 aplicativos para 
realizar tarefas básicas e que 
passamos de um app a outro 
até dez vezes por dia, o que 
significa perder até 32 dias 
por ano (fonte: Ring Central). 
Neste sentido, a monday.com 
tem quatro dicas para se 
evitar o App Fatigue e cons-
truir um sistema de trabalho 
simples e eficiente:
 1) Reveja seu fluxo de 

trabalho - A grande 
maioria dos aplicati-
vos usados no espaço 
de trabalho foi dese-
nhada para solucionar 
problemas específicos 
e possivelmente, seja 
justamente por isso que 
estejamos usando mais 
ferramentas do que o 
necessário. Por isso, 
é importante avaliar 
nosso fluxo de trabalho 
a fim de identificar os 
pontos onde as ferra-

Estima-se que as pessoas usam até 28 aplicativos para realizar 
tarefas básicas.

Microsoft também 
exige que seus 
funcionários sejam 
vacinados 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
A Microsoft é mais uma das 

grandes empresas de tecnolo-
gia a afirmar que exigirá prova 
de vacinação para funcionários 
e outras pessoas que preten-
dem entrar em suas instalações 
nos Estados Unidos. A gigante 
da tecnologia também mudou 
a data de reabertura de seus 
escritórios de 7 de setembro 
para 4 de outubro, seguindo 
movimentos semelhantes fei-
tos por Apple e Google. 

Esses movimentos ocorrem 
em um momento em que a 
variante Delta, altamente con-
tagiosa da Covid-19, espalha-se 
globalmente, especialmente 
entre os não vacinados.  Por 
meio de um porta-voz, a empre-
sa disse que “como temos feito 
desde o início da pandemia, 
continuamos acompanhando 
os acontecimentos de perto 
e adaptando nossos planos à 
medida que a situação evolui, 
mantendo a saúde e a segu-
rança dos funcionários em 
primeiro lugar”. 

Disse também que “a partir 
de setembro, também exigire-
mos comprovante de vacinação 
para todos os funcionários, 
fornecedores e outras pessoas 
que entrarem nos prédios da 
Microsoft nos Estados Unidos”. 
A empresa definirá processos 
para tratar casos de funcio-
nários que tenham alguma 
condição médica ou outro 
fator relevante que os impeça 
de serem vacinados. 

Já aqueles que tem sob seus 
cuidados pessoas imunossu-
primidas ou crianças muito 
novas para serem vacinadas, 
poderão continuar a trabalhar 
em casa até janeiro. As medidas 
anunciadas por essas empresas 
sinalizam novas pressões que 
deverão ser enfrentadas por 
aqueles que não pretendem 
ser vacinados, e que provavel-
mente chegarão às demissões. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Por que sua empresa deve usar 
o logotipo na caixa de e-mail

Todos nós sabemos a importância de confiar em uma marca ao fechar um negócio ou fazer uma compra

Identification (BIMI), 
que visa aumentar a ado-
ção do DMARC como um 
mecanismo de seguran-
ça de e-mail principal. Ao 
utilizar VMCs protegidos 
por DMARC, as orga-
nizações demonstram 
seu compromisso com a 
segurança de e-mail e a 
proteção da privacidade 
do cliente. 

A conformidade com o 
DMARC oferece segurança 
robusta contra os ataques de 
spoofing e phishing, ajudan-
do as organizações a prote-
ger melhor seus e-mails para 
proteger usuários e marcas 
de abusos dispendiosos. Os 
clientes de e-mail aprovei-
tam o DMARC, uma lista de 
permissões para domínios 
de envio de e-mail, para 
verificar se o e-mail vem do 
domínio especificado.

Como um fornecedor au-
torizado de VMCs, as equi-
pes líderes de validação e 
emissão da DigiCert agora 
fornecem a empresa e a 
verificação do logotipo ne-
cessária para BIMI, após um 
piloto de um ano com o Gru-
po de Trabalho BIMI. Várias 
empresas proeminentes par-
ticiparam com a DigiCert no 
piloto BIMI / VMC do Gmail 
e estão entusiasmadas em 
poder exibir seus logotipos 
nas caixas de entrada de 
e-mail.

(*) - É Diretor Sênior 
de Desenvolvimento de Negócios 

Dean da DigiCert 
(www.digicert.com).
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eles, o teletrabalho (18%). 
Por fim, 9% declaram que, 
quando se trata de segurança 
digital, sua organização per-
manece a mesma de antes da 
pandemia.
	 •	Certificados de Marca 

Verificada (VMCs) - 
Os VMCs permitem que 
as empresas adicionem 
seus logotipos corpo-
rativos de marca regis-
trada aos e-mails que 
enviam a seus clientes 
para aumentar o reco-
nhecimento, as taxas 
de engajamento e as 
impressões da marca, ao 
mesmo tempo em que 
evita o phishing e traz 
mais confiança e transpa-
rência ao e-mail. Desde 
o mês passado o Gmail 
passou a reconhecer 
VMCs e exibe logotipos 
de empresas na caixa de 
entrada de seu cliente.

  A solução é a última 
etapa de uma série de 

medidas de segurança 
que ajudam a fortalecer 
a segurança do e-mail, 
criar confiança na caixa 
de entrada e ajudar os 
usuários a associarem 
o logotipo da marca à 
empresa com a qual 
esperam se comunicar. 
Os VMCs permitem que: 
empresas coloquem um 
logotipo verificado e de 
marca registrada pró-
ximo ao campo do re-
metente, permitem que 
clientes vejam a marca 
do remetente na caixa 
de entrada de seu cliente 
antes de abrir o e-mail e 
fornecem aos profissio-
nais de marketing uma 
maneira acessível de 
obter mais leads.

	 •	Identificação de men-
sagem do indicador 
de marca (BIMI) - Os 
VMCs estão disponíveis 
como parte do padrão 
Brand Indicator Message 

A segunda fase do Open 
Banking começa no próxi-
mo dia 13. Essa fase 2 do 
projeto consiste em abrir 
oportunidades para outras 
instituições, que não o banco 
do correntista, para realiza-
rem ofertas financeiras. Os 
dados de uma pessoa que 
possuí conta no Bradesco, 
por exemplo, são disponibi-
lizados para todos os bancos, 
mesmo que ela não seja 
cadastrada na instituição.

“A fase 3 está prevista para 
o dia 30 de agosto. Nesta 
etapa, os consumidores 
poderão acessar serviços 
de pagamento fora dos am-

bientes bancários. Ou seja, 
poderão solicitar emprés-
timos fora do aplicativo do 
banco, por exemplo. Neste 
momento, eles também te-
rão a opção de compartilhar 
seu histórico de informações 
financeiras”, ressalta João 
Esposito, economista e CEO 
da Express CTB – accounte-
ch de contabilidade.

A última etapa do Open 
Banking será implementada 
em dezembro, possibilitan-
do o compartilhamento de 
dados como investimentos, 
previdência, operações de 
câmbio e seguros. - Fonte: 
(www.expressctb.com.br).

Segunda fase do 
Open Banking 

na próxima semana

Uso excessivo de aplicativos atrapalha 
o trabalho e pode causar estresse

mentas possam estar 
gerando mais problemas 
do que soluções.

 2) Centralize as ferra-
mentas em um único 
espaço - Uma parte 
significativa dos traba-
lhadores se queixa de 
que a colaboração entre 
vários departamentos é 
seu principal desafio na 
hora de trabalhar. Neste 
sentido, centralizar to-
das as ferramentas em 
um único espaço é vital 
e poderia ajudar bas-
tante os times a não só 
obter maior visibilidade 
de todo o processo e da 
evolução de cada tarefa 
como também otimizar a 
colaboração e a tomada 
de decisão no momento 
adequado.

 3) Automatize - Se é 
necessário contar com 
um número considerá-
vel de ferramentas no 
fluxo de trabalho, uma 
grande opção é auto-
matizar os processos 
que dependem delas, já 
que, além de eliminar o 
erro humano em tarefas 
operacionais, também 
permite criar um fluxo 
de trabalho sem inter-
rupções que melhore 
a experiência das pes-
soas. Além disso, ao 
automatizar as tarefas 
mais tediosas, também é 
possível que as equipes 
foquem nos trabalhos 

mais importantes e de 
maior impacto para 
maximizar a produti-
vidade da organização 
como um todo.

 4) Pense em suas novas 
necessidades - Um 
novo fluxo de trabalho 
também trará consigo 
novas necessidades 
para o resto dos de-
partamentos de sua 
organização. Neste sen-
tido, o melhor é optar 
por uma plataforma 
que dê transparência 
a cada processo e te-
nha o potencial para 
responder tanto às 
condições atuais de 
seu time quanto às de 
outros departamentos, 
otimizando, assim, a co-
laboração, produtivida-
de e a dependência de 
ferramentas diferentes 
em cada área.

No final do dia, devemos ter 
em mente que um app ou fer-
ramenta são apenas recursos 
que podem nos ajudar a reali-
zar uma série de tarefas. Por 
isso, “saber aproveitar seu 
potencial da melhor maneira 
possível seguirá sendo funda-
mental em um contexto como 
o atual, onde a organização, 
a transparência e o trabalho 
colaborativo serão a chave 
para trabalharmos da maneira 
que mais nos agrada”, conclui 
Brunno - Fonte: (https://
monday.com/lang/pt/).
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Como a pandemia 
impactou os 

downloads de Apps

Observe as pessoas ao 
seu redor. Quantas 
delas estão com o 
celular em mãos 
neste momento? 

Seja no transporte co-
letivo, ou até mesmo 
enquanto dirigimos 

ou andamos pela rua, 
durante a refeição ou na 
roda de conversa entre 
amigos, os smartphones 
se tornaram, praticamente, 
extensões de nosso próprio 
corpo - e itens indispensá-
veis em nossas rotinas. 

Para se ter uma ideia, 
segundo a 31° Pesquisa 
Anual do FGVcia (Centro 
de Tecnologia de Informa-
ção Aplicada), em 2020, 
o Brasil contava com 234 
milhões de celulares ati-
vos - cerca de 20 milhões 
de aparelhos a mais que 
a população atual, que 
é de pouco mais de 214 
milhões de pessoas. Outro 
relatório, sobre o impacto 
econômico e social do An-
droid comprova a quase 
onipresença do mobile. 

Realizado pela consul-
toria americana Bain&-
Company em parceria 
com o Google, o estudo 
revelou que, em 2019, ou 
seja, antes da pandemia do 
Coronavírus, 97% dos usu-
ários da World Wide Web já 
acessavam a internet por 
meio de um smartphone. 
Não à toa, o Brasil ocupa o 
segundo lugar no ranking 
de países que passam mais 
tempo conectados, segun-
do um estudo da Hootsuite 
com a We Are Social. Cada 
brasileiro fica online, em 
média, 9h20 minutos por 
dia, e, desse total, 4h45 
minutos são gastos em 
dispositivos móveis. 

Você consegue se lem-
brar da última vez que 
baixou um app em seu 
celular? Não fosse a pan-
demia, provavelmente sua 
resposta para esta per-
gunta seria “não!”. É que 
os brasileiros apresentam 
um comportamento muito 
interessante - e paradoxal 
- em relação ao acesso de 
aplicativos x web: apesar 
do acesso às páginas web 
ser maior, gastamos mais 
tempo em apps que na web. 

Em 2020, por exemplo, os 
brasileiros passaram quase 
5 horas por dia utilizando 
aplicativos, segundo o re-
latório The State of Mobile 
2021, da plataforma App 
Annie. Alguns estudos 
mostram que, durante a 
pandemia, o hábito dos 
brasileiros em relação à 
instalação de aplicativos 
nos smartphones mudou. 
A RankMyAPP, empresa da 
área de marketing digital, 
constatou um crescimento 
considerável nos downloads 
de apps das categorias de 
delivery, finanças, comér-
cio eletrônico, fitness e 
streaming. 

Já segundo a AppsFlyer, 
empresa de análise de da-
dos de aplicativos, houve 
um aumento médio de 25% 
no número de instalações 
de apps em todo os Esta-
dos brasileiros. Segundo 
a empresa, as categorias 
mais baixadas foram as 
de delivery de comida, 
reuniões online, comércio 
eletrônico e fitness. Quer 
mais uma prova de que a 
pandemia mudou mesmo 
o comportamento dos 

brasileiros? 
Segundo um estudo re-

alizado pela companhia 
Sensor Tower e divulgado 
pelo Cuponation, o Brasil 
ficou em terceiro lugar 
no ranking de países que 
mais fizeram downloads 
de aplicativos no terceiro 
trimestre de 2020, com um 
total de quase 3 bilhões 
de instalações - medalha 
de bronze para nós! Ape-
sar dessas mudanças de 
comportamento durante 
a pandemia e do aumento 
nos downloads de apps, a 
instalação de um aplica-
tivo não significa, por si 
só, que eles irão voltar a 
ser os “trends topics” da 
tecnologia. 

De acordo com o relatório 
The Uninstall Threat - 2020 
Uninstall Benchmarks, 
da AppsFlyer, 53% dos 
aplicativos são removidos 
do device até um mês 
após a instalação. E, em 
45% dos casos, a desins-
talação acontece um dia 
após o download. Aqui, é 
interessante pontuar que 
existe uma distorção nes-
sa questão, isso porque é 
limitado o número de apli-
cativos que são quase que 
unânimes nos aparelhos da 
população. 

O top dez dos apps mais 
baixados no mundo, por 
exemplo, é dominado pelos 
aplicativos de redes so-
ciais. Para se ter ideia, em 
2020, TikTok (850 milhões 
de downloads), WhatsApp 
(600 milhões), Facebook 
(540 milhões), Instagram 
(503 milhões), Zoom (477 
milhões), Messenger (404 
milhões), Snapchat (281 
milhões), Telegram (256 
milhões), Google Meet 
(254 milhões) e Netflix 
(223 milhões) foram os 
dez aplicativos mais bai-
xados no mundo, segundo 
a empresa de inteligência 
Apptopia. 

No universo dos aplica-
tivos, uma tendência tem 
ganhado força e pode ser 
vista como o futuro dessa 
tecnologia. Você já ouviu 
falar do PWA (Progressive 
Web App)? O PWA é uma 
aplicação desenvolvida 
em linguagem web para 
parecer e se comportar 
como um aplicativo nativo. 
Instalável e otimizado, o 
PWA une alcance e engaja-
mento em um só pilar, uma 
vez que, ao se utilizar de 
pré-cache, não necessita 
de internet para funcionar. 

O potencial dessa inova-
ção é grande! Tão grande 
que foi capaz de unir as 
gigantes - e rivais - Google 
e Microsoft. Levando em 
consideração que 9 em 10 
usuários de smartphones 
no Brasil utilizam o sistema 
Android e que, atualmen-
te, já é possível baixar um 
PWA na Google Play - mas 
não na Apple Store -, os 
varejistas precisam estar 
atentos para não perder 
as oportunidades que esta 
aplicação traz. 

A verdade é que, no atual 
contexto de aumento das 
conexões - e das transa-
ções - a distância, a telinha 
do mobile guarda um mun-
do inteiro bem na palma de 
nossas mãos! 

(*) - Formada em jornalismo pela 
PUC-Campinas, pós em Direitos 

Humanos pela PUC-RS, é Redatora 
na Wejbump e uma das responsáveis 

pela implantação do Núcleo de 
Diversidade e Inclusão na empresa 

(https://webjump.com.br/). 

Natane Silva (*)
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45ª Vara Cível do Fórum Central Cível – Comarca da Capital /SP. Edital de Intimação - Prazo de 20 
dias. Processo Nº 1046952- 60.2013.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 45ª Vara Cível , do Foro 
Central Cível, Estado de SP, Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, na forma da Lei, etc. Fazendo Saber a 
Bioclean Energy Brasil S/A ,C.N.P.J. nº 08.912.100/0001-04, que lhes foi proposta uma ação de 
Execução por Quantia Certa , por parte de Sadão Isuyama, C.P.F. nº 094.586.048-00, André Luís 
Graciolli  Reis, C.P.F. nº 361.379.440-34, e Julio Carlos Ziegelmann, C.P.F. nº 335.433.050-34, 
para o recebimento da quantia de R$ 937.887,92 (2013) decorrente da inadimplência quanto as 
obrigações redigidas no contrato. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido foi 
determinada a Intimação, por Edital, da penhora da integralidade das cotas sociais que ela possui 
junto à Sociedade Empresária Bio Petro Produção e Comercialização de Biocombustíveis Ltda, 
CNPJ nº 07.156.116/0001-63 (conforme certidão da Jucesp, folhas 174 a 177, redistribuído o 
capital de Bioclen Energy Brasil S/A, Nire 29300028606, na situação de sócio, com valor de 
participação na sociedade de R$ 3.947.193,00). Fica também intimada do prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, para impugnação. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será afixado e publicado na forma da Lei. 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001189-78.2021.8.26.0001 O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Andrea Cristina Moura, CPF 181.666.028-06, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intima 
ção por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 25.988,45 (09/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000885-52.2021.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Ligia Maria Tegao Nave, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Doris Sais Pacheco Milan, Brasileira, Solteira, Relações Públicas, 
RG 40.144.160, CPF 221.953.138-46, com endereço à Rua Almirante Lobo, 249, Ipiranga, CEP 
04212-000, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, 
movida por União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 20 dias contados a 
partir da primeira publicação, pague a quantia de R$ 32.774,99 (atualizada até 01/,03/2021), 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 12/06/2021. 

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc.  0001734-76.2021.8.26.0704.  A Drª. Luciane Cristina Silva 
Tavares, Juíza de Direito da 3ºVC do Foro Regional XV – Butantâ - SP.  Faz Saber a Jacqueline 
Maria Coelho, CPF Nº 389.760.468-03, RG Nº 37.706.738-6, que nos autos de cumprimento de 
Sentença ajuizado por União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 16.723,95, que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo 
de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei.  

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Relatório da Diretoria

Circulante 495.759,06 597.301,27
Disponibilidades 12.753,63 29.239,40
Bancos conta movimento 622,65 17.107,87
Aplicações fi nanceiras 12.130,98 12.131,53
Estoques 305.866,89 452.377,48
Estoques 305.866,89 452.377,48
Adiantamentos 166.949,12 105.494,97
Adiantamentos 166.949,12 105.494,97
Impostos e contribuições a recuperar 10.189,42 10.189,42
Impostos e contribuições a recuperar 10.189,42 10.189,42
Não Circulante 22.681.315,08 21.517.447,95
Realizável a longo prazo 6.049.127,70 4.887.613,30
Empresas coligadas/sócios/diretores 5.620.895,71 4.639.095,53
Empresas coligadas - com empréstimos 5.620.895,71 4.639.095,53
Outros valores e caução de garantia 313.377,81 137.167,08
Depósito judicial 313.377,81 137.167,08
Bens de terceiros em comodato 114.854,18 111.350,69
Bens de terceiros em comodato 114.854,18 111.350,69
Imobilizado 31.770.059,77 31.767.707,04
Terrenos 209.709,46 209.709,46
Edifícios 31.194,30 31.194,30
Veículos de transporte de passageiros 30.687.453,26 30.687.453,26
Veículos de suporte operacional 30.800,00 30.800,00
Máquinas/equipamentos/ferramentas - 
 apoio manutenção 69.586,09 69.586,09
Móveis e utensílios 7.360,54 7.360,54
Equipamentos de comunicação 2.280,00 2.280,00
Equipamentos de informática 29.036,23 29.036,23
Equipamentos de segurança 2.352,73 -
Equipamentos do tráfego 700.287,16 700.287,16
(-) Depreciação acumulada (15.281.597,42) (15.281.597,42)
Veículos transporte de passageiros (15.260.901,35) (15.260.901,35)
Veículos de suporte operacional (1.539,99) (1.539,99)
Máquinas/equipamentos/ferramentas - 
 apoio manutenção (1.263,90) (1.263,90)
Equipamentos de informática (384,99) (384,99)
Equipamentos do tráfego (17.507,19) (17.507,19)
Intangível 144.059,92 144.059,92
Programas (software) 144.059,92 144.059,92
(-) Amortização acumulada (334,89) (334,89)
Programas (software) a amortizar (334,89) (334,89)
Total do Ativo 23.177.074,14 22.114.749,22

ULTRA S.A. TRANSPORTES INTERURBANOS
CNPJ/MF nº 61.084.000/0001-01  –  Companhia de Capital Fechado

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, colocando-nos 
à disposição para os esclarecimentos que se fi zerem necessários. São Paulo, 31 de dezembro de 2020.   A Diretoria

Diretoria
João Vaz Gomes - Diretor Presidente

Ricardo Louzas Fernandes - Contador - CRC-1SP044.049/O-8

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto para os 
Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

1. Contexto Operacional: A Ultra S.A. Transportes Interurbanos é uma so-
ciedade por ações de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, à 
Rua Conception Arenal, 164 - bairro do Jabaquara, fundada em 26/03/1954 
como sociedade limitada e transformada em sociedade por ações em 
18/01/1968 e com prazo de duração indeterminado. A sociedade tem por 
objetivo social os transportes rodoviários coletivos de passageiros, com iti-
nerário fi xo, intermunicipal, exceto em região metropolitana, tendo também 
o fretamento e, a partir de 2017, o transporte de cargas e encomendas. 
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As Demonstrações 
Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com adoção da Lei nº 11.638/2007 
e da Lei nº 11.941/2009, que alteraram, revogaram e introduziram novos dis-
positivos à Lei nº 6.404/76, em aspectos relativos a elaboração e divulgação 
das demonstrações contábeis, anteriormente em processo de convergência 
às normas internacionais de contabilidade. Estão apresentadas, ainda, em 
conformidade com a Resolução CFC nº 1.255/09 que aprovou a NBC T 
19.41 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, ora renomeada 
para NBC TG 1000. Deixamos de apresentar a Demonstração de Resultado 
Abrangente conforme nos é facultado pelos itens 3.18 e 3.19 da seção 3 da 
referida Norma Técnica. Outros temas abordados pelas referidas leis não 
produziram efeitos relevantes ou não são aplicáveis à empresa. 3. Prin-
cipais Práticas Contábeis: a) Ativo Circulante/Disponibilidades: represen-
tado pelas contas de Banco e Aplicações Financeiras, demonstradas pelo 
valor de realização existente na data do balanço; b) Ativo Circulante/Direitos 
Realizáveis: representado pelas contas de Estoques, Adiantamentos e de 
Impostos a Recuperar; c) Ativo Não Circulante/Realizável a Longo Prazo: 
representado pelas contas de Depósitos Trabalhistas, Bens em Comoda-
to e de Empresas Coligadas; d) Ativo Não Circulante/Permanente: repre-

sentado pelas contas do Ativo Imobilizado e Ativo Intangível, não havendo 
depreciação no exercício, em todas as rubricas, tendo em vista o teste de 
“impairment ” demonstrar que os valores lançados estavam inferiores aos 
do mercado, não havendo então qualquer ajuste, inclusive depreciação no 
exercício; e) Passivo Circulante/Exigibilidades Operacionais: representado 
pelas contas de Fornecedores, Encargos Tributários, Remuneração e En-
cargos Previdenciários e Outras Contas a Pagar; f) Passivo Não Circulante/
Exigível a Longo Prazo: representado pelas contas de Empresas Coligadas, 
Bens em Comodato e de Receitas Diferidas, estas ajustadas no exercício; 
g) Despesas e Receitas: estão registradas pelo regime de competência e 
pelos valores originais. 4. Aspectos Tributários: A empresa optou para os 
exercícios de 2020 e 2019 pela apuração do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Pessoa 
Jurídica com base no lucro real, conforme previsto na legislação tributária 
vigente. 5. Financiamentos: A empresa não possui fi nanciamentos ban-
cários de qualquer ordem. 6. Capital Social: O capital social subscrito e 
integralizado é de R$ 8.800.000,00, representado por 8.800.000 ações ordi-
nárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada ação, sendo 100% 
representado por acionistas residentes no país. 7. Patrimônio Líquido/
AFAC: Os acionistas, em anos anteriores, aportaram R$ 3.375.000,00 para 
Futuro Aumento de Capital, cuja capitalização será proposta. 8. Patrimônio 
Líquido/Reservas: A conta de Reserva de Lucros possui saldo devedor 
de R$ 48.583,16, e a conta de Reserva de Capital tem o saldo credor de 
R$ 106.652,89, para futura destinação pela AGO/AGE. 9. Patrimônio Lí-
quido/Resultado do Exercício: De conformidade com as demonstrações 
fi nanceiras apresentadas, foi apurado um Prejuízo de R$ 1.085.599,58 (um 
milhão oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta 
e oito centavos), para futura destinação pela AGO/AGE. 10. Eventos Sub-

Circulante 2.013.542,18 2.372.056,75
Exigibilidades operacionais 1.999.742,92 2.359.308,50
Fornecedores 310.383,20 335.013,45
Encargos tributários 607.603,19 856.698,72
Remuneração e encargos 1.081.756,53 1.167.596,33
Contas a pagar 13.799,26 12.748,25
Outras contas a pagar 13.799,26 12.748,25
Não Circulante 10.016.061,81 7.509.622,74
Exigível a longo prazo 10.016.061,81 7.509.622,74
Bens de terceiros em comodato a devolver 114.854,18 111.350,69
Bens de terceiros em comodato a devolver 114.854,18 111.350,69
Empresas coligadas/sócios/diretores 9.900.896,73 7.398.001,08
Empresas coligadas - com empréstimos 9.900.896,73 7.398.001,08
Receitas diferidas de operações diversas 310,90 270,97
Receitas diferidas - aplicações fi nanceiras 310,90 270,97
Patrimônio Líquido 11.147.470,15 12.233.069,73
Capital social 8.800.000,00 8.800.000,00
Reserva de capital 3.413.986,18 3.413.986,18
Reserva de reavaliação de ativos próprios 67.666,71 67.666,71
Reserva de lucros e prejuízos acumulados (48.583,16) (55.233,65)
Resultado do exercício (1.085.599,58) 6.650,49
Total do Passivo 23.177.074,14 22.114.749,22

Demonstração dos Resultados para os Exercícios fi ndos 
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Contas 2020 2019    
Receita bruta 17.047.738,43 33.460.783,99
Receitas de serviços operacionais 17.047.738,43 33.460.783,99
Deduções da receita bruta (4.598.151,59) (8.751.819,34)
Impostos e contribuições (4.598.151,59) (8.751.819,34)
Receita operacional líquida 12.449.586,84 24.708.964,65
Custos operacionais (7.195.229,59) (21.257.095,65)
Custos de operação (2.947.445,68) (13.172.971,32)
Custos de manutenção (1.059.380,95) (4.070.354,37)
Custos de comercialização (3.097.051,27) (2.021.943,64)
Rateio de custos (91.351,69) (1.991.826,32)
Lucro (Prejuízo) bruto 5.254.357,25 3.451.869,00
Receitas (Despesas) operacionais 
 líquidas (6.339.551,19) (3.412.029,28)
Despesas administrativas (6.288.975,95) (3.407.200,19)
Despesas fi nanceiras (50.575,24) (4.829,09)
Outras despesas operacionais - -

HORÁRIO MÁXIMO PARA APROVAÇÃO FINAL: DOESP 15H DO DIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃODOESP - 3COL X 25CM

Ativo 2020 2019    Passivo 2020 2019    

Fluxo de caixa das atividades 2020 2019    
 operacionais:
Lucro líquido antes do imposto de renda 
 e contribuição social - 40.208,36
(-) Prejuízo do exercício (1.085.599,58) -
Encargos de depreciação - 4.586.562,29
Itens que não afetam o caixa (1.085.599,58) 4.626.770,65
Variações no ativo circulante e não circulante
Adiantamentos (61.454,15) (71.299,55)
Estoque 146.510,59 (391.716,01)
Contas a receber - -
Impostos e contribuições a recuperar - -
Empresas coligadas e controladas/
 sócios/diretores (981.800,18) (2.711.034,79)
Depósitos trabalhistas (176.210,73) -
Bens de terceiros em comodato (3.503,49) -
 (1.076.457,96) (3.174.050,35)
Variações no passivo circulante e não circulante
Fornecedores a pagar (24.630,25) (389.111,12)
Encargos tributários (249.095,53) 158.282,40
Remuneração e encargos previdenciários (85.839,80) 819.534,09
Provisões tributárias - 33.557,87
Contas a pagar 1.051,01 5.315,19
Empresas coligadas e controladas/
 sócios/diretores 2.502.895,65 (969.519,31)
Bens de terceiros em comodato a devolver 3.503,49 -
Receitas diferidas 39,93 135,01
 2.147.924,50 (341.805,87)
Caixa proveniente das operações (14.133,04) 1.110.914,43
Contribuição social sobre o lucro líquido - (10.471,20)
IRPJ sobre o lucro líquido - (23.086,67)
Caixa líquido das atividades operacionais (14.133,04) 1.077.356,56
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Aquisição de ativo imobilizado (2.352,73) (1.060.777,91)
Caixa líquido das atividades de 
 investimentos (2.352,73) (1.060.777,91)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento:
Diminuição de créditos de instituições fi nanceiras - -
Aumento de capital - -
Absorção dos prejuízos - -
Caixa líquido das atividades de fi nanciamento - -
Diminuição líquida de caixa e equivalentes 
 de caixa (16.485,77) 16.578,65
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do período 29.239,40 12.660,75
Variação líquida de caixa e equivalentes 
 de caixa (16.485,77) 16.578,65
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal 
 do período 12.753,63 29.239,40

   Reserva Reserva AFAC - Reserva de Lucros/ 
 Capital Reservas correção aportes futuros reavaliação - Prejuízos Patrimônio 
 subscrito de capital monetária aumento de capital ativo próprio acumulados líquido              
Saldos em 31/12/2018 8.800.000,00 36.988,11 1.998,07 3.375.000,00 67.666,71 (5.233,65) 12.276.419,24
Lucro do exercício - - - - - 6.650,49 6.650,49
Saldos em 31/12/2019 8.800.000,00 36.988,11 1.998,07 3.375.000,00 67.666,71 1.416,84 12.283.069,73
Prejuízo do exercício - - - - - (1.085.599,58) (1.085.599,58)
Saldos em 31/12/2020 8.800.000,00 36.988,11 1.998,07 3.375.000,00 67.666,71 (1.084.182,74) 11.197.470,15

 2020 2019    
Outras despesas - -
Outras despesas não operacionais (566,66) -
Outras despesas não operacionais (566,66) -
Outras receitas operacionais 161,02 368,22
Receitas fi nanceiras 161,02 368,22
Outras receitas não operacionais - 0,42
Outras receitas não operacionais - 0,42
Lucro (Prejuízo) operacional líquido (1.085.599,58) 40.208,36
Lucro (Prejuízo) antes da CSSL (1.085.599,58) 40.208,36
Contribuição social sobre lucro - (10.471,20)
Lucro (Prejuízo) antes da provisão 
 do IRPJ (1.085.599,58) 29.737,16
IRPJ sobre lucro - (23.086,67)
Resultado líquido do exercício (1.085.599,58) 6.650,49
Lucro (Prejuízo) líquido por ação de 
 R$ 1,00 (0,12336) 0,00076

sequentes e Outras Informações Relevantes: A empresa possui uma 
política sólida e conservadora de gestão de recursos, com fi rme propósito 
de preservar a liquidez, a solidez e garantir recursos fi nanceiros para o de-
senvolvimento sustentável de seus negócios. Está ora suspensa no Estado 
de São Paulo, onde a empresa opera, uma licitação para os transportes 
públicos intermunicipais de passageiros, que abrangerá a empresa, mas 
que pelos estudos já feitos, não lhe trará nada em contrário, e sim, possí-
vel melhoria. Com a pandemia mundial da Covid-19, o setor e a empresa 
tiveram sensível redução de receita. Não há conhecimento de eventos sub-
sequentes relevantes.

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Relatório da Diretoria

Circulante 1.741.631,98 63.898,98
Disponibilidades 877,13 4.700,79
Bancos conta movimento 784,63 784,63
Aplicações fi nanceiras 92,50 3.916,16
Estoques 1.676.158,54 55.277,94
Estoques 1.676.158,54 55.277,94
Adiantamentos 64.596,31 3.920,25
Adiantamentos 64.596,31 3.920,25
Não Circulante 16.291.655,27 15.969.690,17
Realizável a longo prazo 352.534,44 199.283,51
Outros valores realizáveis 352.534,44 199.283,51
Empresas coligadas/sócios/diretores 7.280.230,87 7.111.516,70
Empresas coligadas - com empréstimos 7.280.230,87 7.111.516,70
Imobilizado 15.189.520,36 15.189.520,36
Veículos de transporte de passageiros 15.114.636,23 15.114.636,23
Veículos de suporte operacional 42.754,66 42.754,66
Máquinas e equipamentos - apoio 
 operacional 32.129,47 32.129,47
(-) Depreciação acumulada (6.555.213,73) (6.555.213,73)
Veículos de transporte de passageiros (6.543.609,13) (6.543.609,13)
Veículos de suporte operacional (8.550,96) (8.550,96)
Máquinas e equipamentos - apoio 
 operacional (3.053,64) (3.053,64)
Intangível 25.000,00 25.000,00
Programas (software) a amortizar 25.000,00 25.000,00
(-) Amortização acumulada (416,67) (416,67)
Programas (software) (416,67) (416,67)
Total do Ativo 18.033.287,25 16.033.589,15

VIAÇÃO RÁPIDO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 61.541.405/0001-21  –  Companhia de Capital Fechado

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, colocando-nos 
à disposição para os esclarecimentos que se fi zerem necessários. São Paulo, 31 de dezembro de 2020.  A Diretoria

Diretoria
Amandio Almeida Pires - Diretor Presidente

Ricardo Louzas Fernandes - Contador - CRC-1SP044.049/O-8

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Demonstração dos Resultados para os Exercícios 
fi ndos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa para os Exercícios
fi ndos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

1. Contexto Operacional: A Viação Rápido Brasil S.A. é uma sociedade 
por ações de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, à Rua 
Conception Arenal, 164 - bairro do Jabaquara, fundada em 12/02/1958 e 
com prazo de duração indeterminado. A sociedade tem por objetivo social 
os transportes rodoviários coletivos de passageiros, com itinerário fi xo, 
intermunicipal, exceto em região metropolitana e contempla também, 
o fretamento e o transporte de cargas e encomendas, este a partir de 
2017. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As Demons-
trações Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em confor-
midade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com adoção da 
Lei nº 11.638/2007 e da Lei nº 11.941/2009, que alteraram, revogaram e 
introduziram novos dispositivos à Lei nº 6.404/76, em aspectos relativos 
a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, anteriormente 
em processo de convergência às normas internacionais de contabilida-
de. Estão apresentadas, ainda, em conformidade com a Resolução CFC 
nº 1.255/09 que aprovou a NBC T 19.41 - Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas, ora renomeada para NBC TG 1000. Deixamos de apre-
sentar a Demonstração de Resultado Abrangente conforme nos é faculta-
do pelos itens 3.18 e 3.19 da seção 3 da referida Norma Técnica. Outros 
temas abordados pelas referidas leis não produziram efeitos relevantes ou 
não são aplicáveis à empresa. 3. Principais Práticas Contábeis: a) Ati-
vo Circulante/Disponibilidades: representado pelas contas de Bancos e 

Aplicações Financeiras demonstradas pelo valor de realização existente 
na data do balanço; b) Ativo Circulante/Direitos Realizáveis: representado 
pelas contas de Estoques e de Adiantamentos; c) Ativo Não Circulante/
Direitos Realizáveis a Longo Prazo: representado pelas contas de Empre-
sas Coligadas, Depósitos Judiciais e Depósitos Trabalhistas; d) Ativo Não 
Circulante/Permanente: representado pelas contas do Ativo Imobilizado e 
do Ativo Intangível, não depreciados no exercício, tendo em vista o teste 
de “impairment” demonstrar que os valores lançados são inferiores aos 
do mercado, não havendo necessidade de ajuste; e) Passivo Circulante/
Exigibilidades Operacionais: representado pelas contas de Fornecedores, 
Encargos Tributários, Remuneração e Encargos Previdenciários, Con-
tas a Pagar e Parcelamento Especial PERT; f) Passivo Não Circulante/
Exigibilidades Operacionais a Longo Prazo: representado pelas contas de 
Empresas Coligadas, e de Receitas Diferidas; g) Despesas e Receitas: 
estão registradas pelo regime de competência e pelos valores originais. 
4. Aspectos Tributários: A empresa optou para os exercícios de 2020 e 
2019 pela apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Pessoa Jurídica com base 
no lucro real, conforme previsto na legislação tributária vigente. 5. Finan-
ciamentos: A empresa não possui fi nanciamentos bancários de qualquer 
ordem. 6. Capital Social: O capital social subscrito e integralizado é de 
R$ 7.000.000,00, representado por 7.000.000 de ações ordinárias nomi-

Circulante 1.321.101,05 734.503,30
Exigibilidades operacionais 619.494,63 733.251,83
Fornecedores 265.852,27 110.642,45
Encargos tributários 151.555,97 314.199,06
Remuneração e encargos 202.086,39 308.410,32
Contas a pagar 2.806,67 1.251,47
Outras contas a pagar 2.806,67 1.251,47
Parcelamento especial PERT 698.799,75 -
Parcelamento especial PERT 698.799,75 -
Não circulante
Exigível a longo prazo 12.046.089,44 8.312.720,85
Empresas coligadas/sócios/diretores 12.046.073,80 8.312.706,48
Empresas coligadas - com empréstimos 12.046.073,80 8.312.706,48
Receitas diferidas de operações diversas 15,64 14,37
Receitas diferidas - aplicações fi nanceiras 15,64 14,37
Patrimônio Líquido 4.666.096,76 6.986.365,00
Capital social 7.000.000,00 7.000.000,00
Reserva de capital 4.424,08 4.424,08
Reserva de reavaliação de ativos próprios 49.666,70 49.666,70
Reserva de lucros e prejuízos acumulados (67.725,78) (89.112,18)
Resultado do exercício (2.320.268,24) 21.386,40
Total do Passivo 18.033.287,25 16.033.589,15

Contas 2020 2019    
Receita bruta 5.347.110,72 10.996.493,61
Receitas de serviços operacionais 5.347.110,72 10.996.493,61
Deduções da receita bruta (1.520.176,99) (3.278.448,41)
Impostos e contribuições (1.520.176,99) (3.278.448,41)
Receita operacional líquida 3.826.933,73 7.718.045,20
Custos operacionais (2.986.745,84) (6.225.836,41)
Custos de operação (658.139,79) (4.511.327,54)
Custos de manutenção (432.647,23) (2.259.401,02)
Custos de comercialização (1.849.064,28) (1.432.033,09)
Rateio de custos (46.894,54) 1.922.712,79

Fluxo de caixa das atividades  2020 2019    
 operacionais:
Lucro líquido antes do imposto de renda 
 e contribuição social - 30.153,10
(-) Prejuízo do exercício (2.320.268,24) -
Ajustado por:
Encargos de depreciação - -
Itens que não afetam o caixa (2.320.268,24) 30.153,10
Variações no ativo circulante e 
 não circulante
Adiantamentos (60.676,06) (13.535,15)
Estoque (1.620.880,60) 19.254,54
Contas a receber - -
Empresas coligadas/sócios/diretores (168.714,17) (1.975.141,31)
Depósitos trabalhistas (153.250,93) (88.707,16)
 (2.003.521,76) (2.058.129,08)
Variações no passivo circulante e 
 não circulante
Fornecedores a pagar 155.209,82 (186.863,51)
Encargos tributários (162.643,09) 69.547,99
Remuneração e encargos previdenciários (106.323,93) 94.851,08
Provisões tributárias - 8.766,70
Parcelamento especial PERT 698.799,75 -
Empresas coligadas/sócios/diretores 3.733.367,32 2.754.246,24
Contas a pagar 1.555,20 97,94
Receitas diferidas 1,27 5,68
 4.319.966,34 2.740.652,12
Caixa proveniente das operações (3.823,66) 712.676,14
Contribuição social sobre o lucro líquido - (3.287,51)
IRPJ sobre o lucro líquido - (5.479,19)
Caixa líquido das atividades operacionais (3.823,66) 703.909,44
Fluxo de caixa das atividades de 
 investimento:
Aquisição de ativo imobilizado - (700.000,00)
Aquisição de ativo intangível - -
Aplicações fi nanceiras - -
Caixa líquido das atividades de investimentos - (700.000,00)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento:
Diminuição de créditos de instituições fi nanceiras - -
Dividendos pagos - -
Absorção dos prejuízos - -
Caixa líquido das atividades de fi nanciamento - -
Acréscimo líquido de caixa e equivalentes 
 de caixa (3.823,66) 3.909,44
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do período 4.700,79 791,35
Variação líquida de caixa e equivalentes 
 de caixa (3.823,66) 3.909,44
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal 
 do período 877,13 4.700,79

 Capital Reservas Reserva Reserva de reava- Lucros/Prejuízos Patrimônio
 subscrito de capital legal liação - ativo próprio acumulados líquido            
Saldos em 31/12/2018 7.000.000,00 3.158,92 1.265,16 49.666,70 (89.112,18) 6.964.978,60
Lucro do exercício - - - - 21.386,40 21.386,40
Saldos em 31/12/2019 7.000.000,00 3.158,92 1.265,16 49.666,70 (67.725,78) 6.986.365,00
Prejuízo do exercício - - - - (2.320.268,24) (2.320.268,24)
Saldos em 31/12/2020 7.000.000,00 3.158,92 1.265,16 49.666,70 (2.387.994,02) 4.666.096,76

Lucro (Prejuízo) bruto 840.187,89 1.492.208,79
Receitas (Despesas) operacionais (2.988.458,04) (1.462.055,69)
Despesas administrativas (2.443.856,78) (1.455.519,95)
Despesas fi nanceiras (544.384,41) (6.535,74)
Outras despesas operacionais (216,85) -
Outras despesas (216,85) -
Outras despesas não operacionais (172.309,68) -
Outras despesas não operacionais (172.309,68) -
Outras receitas operacionais 311,35 -
Receitas fi nanceiras 311,35 -
Outras receitas não operacionais 0,24 -
Outras receitas não operacionais 0,24 -
Lucro (Prejuízo) operacional líquido (2.320.268,24) 30.153,10
Lucro (Prejuízo) antes da CSSL (2.320.268,24) 30.153,10
Contribuição social sobre lucro - (3.287,51)
Lucro (Prejuízo) antes da provisão 
 do IRPJ (2.320.268,24) 26.865,59
IRPJ sobre lucro - (5.479,19)
Resultado líquido do exercício (2.320.268,24) 21.386,40
Lucro (Prejuízo) líquido por ação de R$ 1,00 (0,331467) 0,003055

nativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada ação, sendo 100% represen-
tado por acionistas residentes no país. 7. Patrimônio Líquido/Reservas: 
A conta de Reserva de Lucros tem saldo devedor de R$ 67.725,78 e as de 
Reserva de Capital o saldo credor de R$ 54.090,78, para futura destinação 
pela AGO/AGE. 8. Patrimônio Líquido/Resultado do Exercício: De con-
formidade com as Demonstrações Financeiras apresentadas, foi apurado 
um Prejuízo no exercício de R$ 2.320.268,24 (dois milhões, trezentos e 
vinte mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), para 
futura destinação pela AGO/AGE. 9. Eventos Subsequentes e Outras 
Informações Relevantes: A empresa possui uma política sólida e conser-
vadora de gestão de recursos, com fi rme propósito de preservar a liquidez, 
a solidez e garantir recursos fi nanceiros para o desenvolvimento sustentá-
vel de seus negócios. Está ora suspensa no Estado de São Paulo, onde a 
empresa opera, uma licitação para transportes públicos intermunicipais de 
passageiros, que abrangerá a empresa, mas que pelos estudos já feitos 
não lhe trará nada em contrário, e sim, possível melhoria. Com a pandemia 
mundial de Covid-19, o setor e a empresa tiveram sensível redução de 
receita. Não há conhecimento de eventos subsequentes relevantes.

Passivo 2020 2019    Ativo 2020 2019    

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 06 de agosto de 20216
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Marketing para Millennials: 
Três melhores práticas:

1. Engaje usuários com marketing de influência - Os 
millennials gostam de interagir com as marcas por meio de 
conteúdos relevantes sobre seus interesses, não com métodos 
de publicidade tradicionais. Na verdade, 84% dos millennials 
não confiam na publicidade tradicional. Você deve então 
criar uma relação de confiança com a criação de conteúdo 
e o marketing de influência. Assim, é possível expor a marca 
e crescer a reputação por associação com influenciadores 
de redes sociais que são populares com seu público-alvo.

2. Avaliações online são importantes para a reputação 
da marca e receita - Indicadores de qualidade como ava-
liações de usuários online podem ser uma maneira eficiente 
de gerar vendas e aumentar a retenção entre os Millennials. 
Você deve encorajar os usuários a deixar avaliações sobre 
seu produto por meio do email marketing. Assim, os usuários 
podem compartilhar a opinião e você pode mostrar que você 
se importa com a experiência deles do começo ao fim.

3. Tenha uma identidade de marca consistente - Os 
Millennials são mais propensos a comprar de marcas que 
eles conhecem e confiam, por isso, é mais importante do 
que nunca manter uma identidade de marca consistente. 
Isso inclui toda a sua publicidade online e offline, site, 
aplicativo mobile e tudo que for associado à sua marca. 
Isso ajuda a reter usuários e obter instalações orgânicas.

- Marketing para a Geração Z - Cresceu com acesso a smar-
tphones, internet e redes sociais. Eles têm um entendimento 
inato dessas tecnologias, o que você pode usar a seu favor. 
Responsabilidade social e moral influencia as decisões de com-
pra da Geração Z: 70% procuram comprar de empresas que 
consideram éticas e são três vezes mais propensos a acreditar 
que as empresas devem ter um papel na melhoria da sociedade, 
em comparação com gerações mais velhas. Já 61% da Geração Z 
estão dispostos a pagar mais por produtos éticos e sustentáveis.

Marketing para Geração Z: Três melhores 
práticas:

1. A importância da personalização - Mais da meta-
de (58%) da Geração Z estão dispostos a pagar mais por 
produtos que são direcionados para suas personalidades 
individuais. A personalização é uma ótima maneira de 
alcançar a Geração Z para gerar vendas e aumentar as 
taxas de retenção. Em canais de marketing como listas de 
e-mail, a personalização também pode aumentar as taxas 
de abertura e a fidelização.

2. Use o marketing de influência para alcançar seu 
público - É impressionante notar que 69% da Geração Z consi-
deram anúncios indesejáveis e 52% confiam em influenciadores 
de redes sociais para recomendações de produtos e marcas. 
Assim como para os Millennials, o marketing de influência é uma 
forma eficiente de alcançar a Geração Z. De fato, 76% seguem 
um influenciador em uma rede social e 45% seguem mais de 10.

3. Estabeleça a persona da marca em redes sociais 
- Em média, a Geração Z gasta pouco menos de três horas 
em redes sociais diariamente —  quase uma hora a mais do 
que a média dos Millennials. Essa geração também é mais 
propensa a descobrir novos produtos em redes sociais: 54% 
da Geração Z afirmam que as redes sociais os influenciam 
mais do que qualquer outro canal de marketing. 

Quando você desenvolve sua estratégia de marketing 
para redes sociais, é essencial criar uma persona que seus 
gerentes devem seguir. Isso depende da natureza do seu 
produto e de como você quer usar as redes sociais.

(*) - É Gerente de Conteúdo da Adjust (www.adjust.com).

Marketing para Geração X:  
Três melhores práticas:

1. Construa fidelização simplificando o processo 
de compras - Quase 50% da Geração X são fiéis à marca. 
O relatório afirma que "a carreira e a criação dos filhos 
colocou muitos Gen Xers em uma fase frenética, e isso 
pode incliná-los a gastar mais dinheiro por uma questão 
de conveniência. Isso é reforçado por Erin Winters, Vice-
-Presidente de Estratégia de Marketing na empresa de 
marketing e tecnologia de dados Acxiom. 

Ele diz que a Geração X "não tem gastos extravagan-
tes, mas, sem dúvida, valoriza certas conveniências se 
elas ajudarem a economizar tempo". Se você tornar a 
vida mais fácil para uma geração sem tempo, você cria 
fidelização e é recompensado com usuários com LTV 
elevado.

2. Utilize a influência da publicidade em vídeo - Mais 
de 75% dos Gen Xers assistem a vídeos, pelo menos, uma 
vez por mês, e esse grupo é responsável por 1,5 bilhão de 
visualizações no YouTube diariamente. Um estudo do Think 
with Google revelou que os Gen Xers usam o YouTube para 
ver vídeos antigos (75%), saber das notícias e tendências 
(86%) e aprender coisas novas (73%). Isso é um sinal de 
que anúncios em vídeo podem ser uma forma eficaz de 
atingir esse grupo em vários canais. 

3. Ofereça recompensas e programas de fidelização 
- Escrevendo para a Forbes, Rebecca Kowalewicz, Vice-
-Presidente de Digital na Clearbridge Branding Agency 
assinala as vantagens de incentivos para esse público-alvo: 
“Encontrar os Gen Xers onde eles estão online, usar a pu-
blicidade tradicional e oferecer recompensas e programas 
de fidelização podem ajudar a alcançar um equilíbrio entre 
os dois polos entre a Geração X/Baby Boomers e a Geração 
X/Millennials que parece definir ao espectro de caracteres 
dessa geração única”.

Você pode usar programas de fidelização e incentivos 
similares para reter consumidores da Geração X por mais 
tempo e construir a fidelização com o tempo.

- Marketing para Millennials - Por ano, os Millenials gastam 
aproximadamente US $600 bilhões nos Estados Unidos e 
71% dos Millennials fazem compras online regularmente 
em dispositivos mobile.

Os estereótipos de cada geração são bem conhecidos. Os Baby Boomers são uma demografia com influência econômica, enquanto a 
Geração Z e os Millennials são conhecidos pela familiaridade com tecnologias modernas e por passarem bastante tempo online.  

Porém, você não pode (nem deve) criar sua estratégia de marketing mobile com base em estereótipos. 

Tiahn Wetzeler (*)   

Em vez disso, é importante tomar decisões baseadas em 
dados que permitam entender claramente as tendên-
cias comportamentais de cada geração e como alcançar 

essas gerações. Neste guia, compartilhamos o básico para 
que você personalize o marketing do seu aplicativo para 
diferentes gerações. Quais são as demografias geracionais?

Não dá para atingir gerações diferentes sem saber a de-
mografia de cada grupo. O Pew Research Center, que se 
dedica a mensurar as atitudes do público sobre questões 
importantes e documentar as diferenças nessas atitudes 
entre os grupos demográficos, descreve as cinco gerações 
desta forma:

•   Geração Silenciosa: Nascimento entre 1928 e 1945
•   Baby Boomers: Nascimento entre 1946 e 1964
•   Geração X: Nascimento entre 1965 e 1980
•   Millennials: Nascimento entre 1981 e 1996
•   Geração Z: Nascimento entre 1997 e 2012

- Marketing para Baby Boomers - Nos chamados "bommer 
years", houve quase 79 milhões de nascimentos nos Esta-
dos Unidos, tornando os baby boomers uma das gerações 
mais populosas. Embora os baby boomers não impliquem 
diretamente em um uso elevado de tecnologias modernas 
como os millennials, 60% das pessoas na faixa etária de 
50 a 64 anos usam, no mínimo, um site de rede social. 
De acordo com a Forbes, 60% dos baby boomers passam 
tempo lendo blogs e artigos online para se informarem 
e distraírem, enquanto 70% gostam de ver vídeos sobre 
produtos e serviços.

Marketing para Baby Boomers:  
Três melhores práticas:

1. Aborde os Baby Boomers no Facebook - Eles 
são mais ativos no Facebook do que em qualquer outra 
rede social. As atividades deles giram em torno de manter 
contato com amigos e a família e ler artigos na plataforma. 
Isso apresenta a oportunidade de atingir Baby Boomers 
com anúncios no Facebook e construir uma comunidade 
para a marca na rede. O Facebook também é um meio de 
contatar o atendimento ao cliente.

2. Ofereça diferentes opções de suporte, incluindo 
e-mail e telefone - No atendimento ao cliente, os Baby 
Boomers se sentem mais confortáveis com métodos tradi-
cionais, como e-mail e telefone. Se este é seu público-alvo, 
é essencial adicionar essas opções à sua rede de atendi-
mento ao cliente, que pode usar chats ao vivo e chatbots 
para melhores resultados.

3. O mobile é sim importante no marketing para os 
Baby Boomers - Eles não são a geração que gasta mais 
tempo em mobile, porém os Baby Boomers usam sim seus 
celulares por, pelo menos, 2,5 horas todos os dias. Depen-
dendo da natureza do seu produto, você deve desenvolver 
uma estratégia que direciona os baby boomers em desktop 
e mobile para melhores resultados.

Marketing para a Geração X
A Geração X é composta por menos pessoas do que os 

Millennials e os Baby Boomers. Apesar disso, eles têm 
um poder de compra de 31% da renda total nos Estados 
Unidos - e a renda média dessa geração é maior do que a 
média nacional. A Geração X é ativa em vários canais de 
redes sociais: 95% usam o Facebook, 35% usam o LinkedIn 
e 25% publicam regularmente no Twitter.
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Como aumentar os 
lucros sem impactar 

nos custos
Sabemos que conquistar 
uma operação de 
vendas escalável não é 
tarefa fácil

No entanto, apesar do 
desafio, o investimen-
to em plataformas de 

vendas terceirizadas pode ser 
uma ótima saída para quem de-
seja aumentar a performance, 
sem que isso necessariamente 
tenha grandes impactos nos 
custos da empresa. 

Com a rápida digitalização 
dos últimos anos, todo esse 
processo se tornou ainda mais 
viável uma vez que grande par-
te dos negócios se viu obrigado 
a migrar ou se aperfeiçoar 
no ambiente online, abrindo 
espaço para que tendências 
que já vinham caminhando, 
porém a passos mais lentos, 
ganhassem espaço e a confian-
ça tanto de vendedores, como 
dos consumidores. Como é o 
caso do Social Selling, processo 
que consiste em prospectar 
clientes e se relacionar com 
eles no ambiente digital com o 
objetivo de gerar vendas. 

Junto com a digitalização 
dos negócios, a pandemia 
também trouxe à tona uma 
grande mudança no que diz 
respeito ao comportamento 
do consumidor, que se tornou 
muito mais exigente e passou 
a priorizar empresas que 
oferecessem não somente a 
qualidade dos produtos, mas 
também no atendimento. 

Com isso, a necessidade de 
contar com uma operação de 
vendas multicanal (ommni-
channel) se tornou a realidade 
de muitas companhias, que 
precisaram se adequar a esse 
novo cenário. Mas tudo isso 
exige custos que, principal-
mente em um período pautado 

pela insegurança, nem sempre 
são possíveis. Foi então que as 
plataformas de vendas terceiri-
zadas, como a SalesFarm, que 
tem como objetivo conectar 
empreendedores a vendedo-
res, sendo a primeira Sales as a 
Service do Brasil, se tornaram 
uma excelente alternativa para 
quem precisou se reinventar 
para conseguir atender a uma 
nova demanda. 

Com essa opção, diversas 
empresas, muitas vezes sem 
os recursos necessários para 
montar uma estrutura para 
uma operação de vendas 
adequadas, passaram a dispor 
de equipes completas e capa-
citadas, para atender a todos 
os requisitos desse novo con-
sumidor com um custo muito 
menor do que a empresa teria 
ao apostar em um formato de 
vendas mais tradicional. 

Além disso, a escalabilidade 
de vendas também se mostrou 
um ótimo aliado para os ven-
dedores que se viram diante 
de um cenário de crise. Isso 
porque, ao passo em que mais 
empresas passaram a apostar 
na terceirização, mais oportu-
nidades surgiram para vende-
dores oferecerem sua mão de 
obra, com acesso a centenas 
de produtos e serviços para 
oferecer à sua rede de clientes. 

E esse se tornou um jogo 
em que todos os lados ga-
nham, uma vez que é possível 
aumentar os lucros de forma 
considerável, apenas investin-
do em estratégia de escalabili-
dade, fazendo com que tanto 
empresas, como vendedores, 
consigam performar mais e 
melhor apenas investindo na 
terceirização de vendas. 

(*) - É CEO da SalesFarm, primeira 
plataforma que terceiriza a força de 

vendas por meio de um software 
que objetiva conectar 

empreendedores a vendedores.

Fábio Oliveira (*)
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Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Guilherme Canineo (*)

No dia 21 de julho, o Clubhouse anunciou que 
oficialmente encerrou seu sistema de entrada na 
plataforma através de lista de espera ou convite 
de usuários

Desta forma, o aplicativo optou por deixar de lado 
os fatores de escassez e exclusividade para poder 
gerar mais tráfego em sua plataforma agora que 

gigantes como Spotify, Twitter e Facebook apresentam 
uma séria ameaça quando o assunto é a atenção pelos 
ouvidos dos consumidores. E igual às produções audiovi-
suais, o que podemos esperar para o futuro do conteúdo 
em áudio?

Se você é alguém presente em plataformas digitais, 
independente do tempo que você passe nelas, é prati-
camente certo que você ao menos escutou falar sobre 
o Clubhouse, rede social para bate-papo ao vivo que 
viralizou no final do ano passado e alcançou 9,6 milhões 
de downloads somente no mês fevereiro deste ano, de 
acordo com dados revelados pela Sensor Tower. Milhares 
de pessoas, famosas e não famosas, de inúmeros ramos, 
criaram e entraram em “salas” de bate-papo, fechadas 
e abertas ao público, para debater desde os assuntos 
mais cotidianos aos mais profissionais. De fato, muitos 
profissionais consideraram (e ainda consideram) o 
Clubhouse como uma excelente fonte de aprendizagem 
e networking. Porém, quando algo é inovador e “rouba” 
a atenção das pessoas, normalmente não demora muito 
para que a concorrência chegue. 

No final de abril, o Facebook oficialmente lançou o 
“Live Audio Rooms”. No começo de maio, foi a vez do 
Twitter com o “Spaces”. Na metade de junho, o Spotify 
oficializou o “Greenroom”. O que esses competidores 
têm em comum? Uma audiência muito maior que a do 
Clubhouse, que passa muito tempo nessas plataformas 

engajando com outras funções e criando conteúdo de 
diversas formas, e um enorme poder financeiro. Porém, 
isso quer dizer que é o fim do Clubhouse? Bom, na minha 
opinião, ainda é muito cedo para dizer. Além disso, as 7,8 
milhões de pessoas que baixaram o aplicativo no mês de 
junho estão aí para provar isso, sendo o segundo melhor 
mês de 2021 em downloads.

Em um mundo onde o tempo talvez seja uma das coisas 
mais valiosas para as pessoas, quando se trata de conteúdo, 
essas mesmas pessoas possuem dois problemas: primeiro, 
muito conteúdo disponível e “pouco” tempo para consumi
-lo. Segundo, uma vontade enorme de consumir a maior 
quantidade possível de conteúdo. Por isso, não é surpresa 
ver como todas essas empresas vivem em uma constante 
competição pela nossa atenção. 

Música, podcasts, microcasts, mensagens de voz, 
aplicativos de bate-papo ao vivo, são múltiplas opções 
de entretenimento, múltiplas possibilidades de aprendi-
zagem, múltiplas oportunidades de escutar e transmitir 
diversos pontos de vista e gerar valor para outras pes-
soas, múltiplas oportunidades de monetizar, seja você o 
criador de conteúdo, seja você quem recebe, seja você 
a empresa que investe nesse conteúdo. 

O Spotify, além de ser o principal serviço de streaming 
de música, vem depositando muitas fichas na indústria de 
podcasts com aquisições e contratos milionários de exclu-
sividade. Agora, com o Greenroom, não só eles conseguem 
competir com o Clubhouse como também oferecem a opção 
para que os criadores dessas “salas ao vivo” possam ter 
o áudio para convertê-lo em um episódio de podcast. O 
Twitter posssui milhares de pessoas que acessam a rede 
diariamente em busca de informações de última hora, além 
de ser uma plataforma muito popular para podcasts. Com 
o Spaces, usuários agora também tem acesso a discussões 
sobre essas informações de última hora. 

Como consumidor, não vou negar que faço parte desse 
grupo que gostaria de ter mais tempo para consumir um 
pouco mais de conteúdo em áudio. Como profissional 
dessa indústria, prefiro agradecer a existência de diver-
sas opções para capturar a atenção dos ouvintes do que 
me queixar da abundância de opções que os deixa mais 
dispersos. Afinal, é importante estudar e conduzir testes 
que essas inúmeras plataformas nos possibilitam. Quando 
o assunto é áudio, como não temos uma imagem para 
ajudar a capturar a atenção das pessoas, o conteúdo tem 
gerar ainda mais valor. Caso você consiga impactar seus 
ouvintes, é bem provável que eles retornem quando novos 
conteúdos forem lançados ou gravados ao vivo.

A verdade é que a atenção das pessoas nunca esteve não 
dividida. A verdade é que a grande maioria, hoje em dia, 
está optando por conteúdos mais curtos e mais dinâmicos. 
Por outro lado, a verdade é que ainda existe muito espaço 
para conteúdos imersivos e longos. Na verdade, ao invés 
de tentar atingir o maior número de pessoas, criadores de 
conteúdo deveriam segmentar sua distribuição e tentar 
atingir, de fato, aqueles que realmente querem escutar o 
que eles têm a dizer independentemente da duração, se o 
conteúdo for gravado ou for ao vivo. A verdade é que você, 
como criador de conteúdo, deveria tentar utilizar todas 
essas opções para gerar valor ao seu ouvinte de distintas 
maneiras. No final das contas, uma vez que situação atual 
melhore e pessoas comecem a se “desligar” um pouco 
mais do âmbito virtual, todas essas plataformas perderão 
um pouco da atenção das pessoas. E, como temos visto 
nesta “guerra” das plataformas de streaming, as pessoas 
vão onde o “talento” estiver. 

(*) - É ex tenista profissional, jornalista, apresentador e especialista 
em podcasts. Mestre em Entertainment Business pela Full Sail University e 

formação em jornalismo pela University of West Florida. Comanda, 
toda quinta 17:30h, a live “Resumão da Semana” nos canais da Full Sail 

Brazil Community.

O que esperar para o futuro 
do conteúdo em áudio?

Desenvolvedores querem continuar 
trabalhando remotamente

Passado mais de um ano 
de isolamento social, uma 
pesquisa com profissionais 

de tecnologia aponta que 86,58% 
dos desenvolvedores preferem 
trabalhar de forma remota, 6,88% 
no modelo híbrido e 6,54% de for-
ma presencial. Além disso, mais 
de 60% preferem o modelo de 
contratação CLT e cerca de 20% 
freelancer. 

O levantamento foi realizado 
pela Vulpi, plataforma de soluções 
de HR Tech, com mais de 30 mil 
desenvolvedores de todo o país. 
A pesquisa teve como objetivo 
compreender melhor o mercado de 
desenvolvedores, o que incluiu tra-
çar o perfil profissional e entender 
as suas preferências, levantando 
informações como estado, idade, 
gênero, estado, grau de escolari-
dade e senioridade, além de faixas 
salariais. 

“É essencial ter esse conheci-
mento, principalmente porque a 
demanda por profissionais da área 
é muito maior do que há disponí-
vel. A empresa que foca só no lado 
salário, sem fortalecer a cultura da 
organização, vai continuar sofrendo 
com o rouba-monte dos profissio-
nais”, comenta Fellipe Couto, CEO 
e fundador da Vulpi. 

De acordo com o levantamento, a 
maioria dos profissionais de TI da 
base está concentrada nos estados 
de São Paulo (35,40%), Minas 
Gerais (21,21%) e Rio de Janeiro 
(8,93%). Em relação à formação, 
35,15% possuem graduação com-
pleta, 25,46% não completaram a 
graduação, 15,40% estão cursando 
a graduação, e 14,16% possuem 
pós-graduação. 

A pesquisa teve como objetivo compreender melhor 
o mercado de desenvolvedores.
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Com a pandemia da Covid-19, muitos profissionais passaram a trabalhar de forma remota. Na área de 
TI, essa movimentação foi ainda mais intensa

Quanto à senioridade, 36,30% são 
juniores, com salário de R$ 2.520,72; 
22,65% são estagiários, com remu-
neração de R$ 1.656,20; 21,54% 
são plenos, com ga-
nhos de R$ 4.804,76; 
15,38% são seniors, 
com salário de R$ 
9.624,06; e 4,13% 
são especialistas, 
com remuneração 
de R$ 11.215,89. Ou-
tro ponto identifica-
do no levantamento 
foi o aumento no 
número de mulheres 
na área, que passou 
de 10,59%, em 2019, 
para 16,57%, em 
2021. 

A pesquisa também perguntou so-
bre a empresa do sonho para se tra-
balhar. As dez primeiras colocadas 
foram: Google, Nubank, Microsoft, 

Facebook, IBM, Amazon, Apple, 
Inter, iFood e Totvs. “Com esses 
dados, é possível desenvolver e 
aplicar metodologias que sejam mais 

adequadas à realidade 
do perfil dos desen-
volvedores, atraindo 
e retendo esses pro-
fissionais, com fit cul-
tural e técnico com as 
empresas”, completa 
Couto. Segundo dados 
do Relatório Setorial 
de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação 
(TIC), produzido pela 
Brasscom, até o ano 
de 2024, a demanda 
de profissionais de 

tecnologia no país será de 70 mil e, 
atualmente, por ano, o Brasil forma 
46 mil profissionais com perfil tecno-
lógico. - Fonte e outras informações: 
(https://vulpi.com.br/).

“É essencial ter 
esse conhecimento, 
principalmente porque 
a demanda por 
profissionais da área é 
muito maior do que há 
disponível. A empresa 
que foca só no lado 
salário, sem fortalecer a 
cultura da organização, 
vai continuar sofrendo 
com o rouba-monte 
dos profissionais”
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A importância de Capex e Opex 
nas tecnologias em cloud

Capex e Opex. Que 
termos estranhos, não 
é mesmo? 

Parece latim, mas são 
duas siglas em inglês, que 
significam capital expen-

diture (despesas de capital ou 
investimento em bens de capital) 
e operational expenditure (des-
pesas operacionais). O Capex são 
as despesas ou investimentos 
em bens de capital, ou seja, 
aquilo que a empresa adquire fi-
sicamente, como computadores, 
data centers, servidores etc. Já o 
Opex são os custos operacionais, 
despesa com prestadores de ser-
viços, taxas de administração etc. 

Se você for montar um ser-
vidor em sua empresa, por 
exemplo, comprando todos os 
equipamentos para estruturá-lo 
adequadamente, será um in-
vestimento Capex. Se, ao invés 
disso, você decidir contratar uma 
companhia especializada para 
colocar essa estrutura na nuvem, 
você terá, em linhas gerais, um 
investimento Opex. 

Aí vem a pergunta: “Legal tudo 
isso, mas qual é o melhor?” - Não 
podemos simplesmente compa-
rar Capex e Opex na análise de 
economia nos negócios. Seria 
como comparar maçãs com 
bananas. O foco não deve ser 
qual é absolutamente melhor, 
mas sim com qual você vai 
conseguir gerar mais valor, seja 
potencializando o seu negócios 
com as oportunidades atuais ou 
explorando novas. 

Mas, no caso da migração 
para a nuvem, existem diversas 

vantagens: sua empresa não se 
preocupará com antecipação de 
caixa e terá maior liquidez para 
investir nos negócios que po-
tencializam o seu ROI (Retorno 
sobre Investimento). Existem 
mitos nessa conversa de Capex 
e Opex nas tecnologias em cloud. 
Um deles é que com Capex é 
possível ter mais previsibilidade 
no orçamento. 

É uma falsa ideia de que o 
que foi gasto com manutenção, 
atualização, energia etc. será 
constante de um ano para outro. 
Além de não ser verdade, estes 
custos podem oscilar (e muito) 
e, um servidor ocioso, em que 
você utiliza de fato apenas 70% 
da capacidade, por exemplo, leva 
a mesma despesa de um servidor 
100% utilizado. Se este ambiente 
estivesse na nuvem sua empresa 
gastaria apenas o que consome. 

O que vai realmente fazer 
diferença é escolher e consumir 
adequadamente as tecnolo-
gias em cloud, proporcionando 
escalabilidade, flexibilidade e 
economia dos recursos financei-
ros da empresa. Usar a nuvem 
é uma excelente oportunidade 
de transformação dos negócios, 
desde que desenvolvido um bom 
plano de jornada, que vai da 
escolha dos tipos de estratégia à 
escolha das tecnologias. E, para 
desenvolver um plano robusto, 
é essencial ter um parceiro que 
ajude a sua empresa a construir 
e manter a gestão do consumo 
de tais tecnologias. 

(*) - Graduado em análise de sistemas 
pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia 
Avançada, é Diretor Geral na Nextios 

(www.nextios.com.br). 

Guilherme Barreiro (*)

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

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 
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Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: CARLOS IVAN AULETTA JUNIOR, profissão: representante comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1973, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Ivan Auletta e de Francisca 
Gonçalez Castilho. A pretendente: MARCELA BRITO DE SANTANA, profissão: 
biomédica, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP. data-nascimento: 
26/03/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fila de João Menezes de 
Santana e de Isaltina Brito de Santana.

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: JOSÉ CLEITON DA SILVA, profissão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Maceió, AL, data-nascimento: 18/10/1999, residente e domici-
lado em Penha de Fraça - São Paulo, SP, filho de Maria Erivania da Silva. A pretendente: 
BIANCA DE CASSIA GOMES, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Itaquera, São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1998 residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Valdemar Gomes e de Rita de Cássia 
Dias de Matos.

O pretendente: TIAGO DE OLIVEIRA SILVA, profissão: auxiliar contábil, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba, São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1988, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Milton Vieira 
da Silva e de Maria Luzanira de Oliveira Silva. A pretendente: ARIANA DE JESÚS OLI-
VEIRA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: em Conceição 
da Feira, BA, data-nascimento: 13/06/1994, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Cleris Luiz Suzarte Oliveira e de Eloiza dos Santos de Jesús. 

O pretendente: DIEGO ALONSO, profissão: analista de sistemas, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Santos, SP, data-nascimento: 26/02/1986, residente e domiciliado em 
Penha de França - São Paulo, SP, filho de Adelino Alonso e de May Leida Alonso. A pre-
tendente: PRISCILA RIBEIRO CUSTÓDIO, profissão: analista de qualidade, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/03/1984, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José 
Ribeiro Custódio e de Sandra Aparecida Bueno Ribeiro Custódio

O pretendente: THIAGO GOMES DE ARAUJO, profissão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 09/03/1997, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luiz Marcos de 
Araujo e de Kelly Cristina Gomes. A pretendente: TERCIANE DE JESUS RIBEIRO, 
profissão: aprendiz, estado civil: solteira naturalidade: em Jacareí, SP, data-nascimento: 
16/12/1999, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Tersio 
Jorge Ribeiro e deAngela de Jesus Ribeiro.

O pretendente: RICARDO PAPA DO PRADO, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1993, 
residente e domiciliado nesta Capital,São Paulo, SP, filho de Eduvaldo Carlos do Prado 
e de Vera Lucia Papa do Prado. A pretendente: BIANCA BARBARESCO DE FARIA, 
profissão: engenheira civil, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, 
São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1993, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Rogério Domingues de Faria e de Eliany Barbaresco de Faria.

O pretendente: FABRÍCIO CURVACHO CERQUEIRA, profissão: designer, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca SP, data-nascimento: 11/04/1978, residente 
e domiciliado em nesta Capital, SP, filho de José Curvacho Cerqueira e de Cleuza Maria 
Cerqueira. A pretendente: VERONICA ALLEGRETTI DE CASTRO, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 16/07/1978, 
residente e domiciliada em Penha de França,São Paulo, SP, filha de Alfio Fonseca de 
Castro e de Angela Marina Allegretti de Castro.

O pretendente: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, profissão: zelador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/07/1959, residente e domiciliado em Penha de França - São Paulo, SP, filho de 
Fernando Silva de Oliveira e de Edite da Silva Oliveira. A pretendente: CLEIDE CANO 
CARILLO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: neste Subdistrito, Penha 
de França, São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1957, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Armando Carillo e de Iolanda Cano Carillo.

O pretendente: BRUNO MARQUES FEITEIRO, profissão: auditor de tecnologia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1994, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edgard Sergio 
Feiteiro e de Edina Marques Feiteiro. A pretendente: MAYARA CORRÊA SEGURO, 
profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Paulo, SP, 
data-nascimento: 30/01/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Marcelo Antonio Seguro e de Andrea Corrêa da Silva.

A contratação de consórcios tem ga-
nhado força no país e alguns cuidados 
básicos devem ser tomados durante 
a negociação. Segundo Fernando 
Lamounier, diretor da Multimarcas 
Consórcios, é preciso estar atento aos 
detalhes para que não seja enganado 
e, mais do que isso, entender o que 
está sendo comprado. 

A primeira coisa a se fazer é ver se 
a administradora do consórcio é ca-
dastrada no Banco Central. “O BC é 
o xerife deste mercado e é ele quem 
dá o aval para as empresas atuarem. 
Se viu algum anúncio ou gostou de 
alguma administradora, não assine 
nada sem ter a certeza de que ela 
é autorizada e presta contas para o 
Banco Central, isso é uma segurança 
para o consumidor”. 

Outra dica importante mas que, no 
dia a dia, as pessoas acabam não se 
atentando, é a leitura do contrato. 
É comum ver descontentamentos 

porque o contratante não leu o que 
estava contratando. “Na Multimar-
cas, a gente ainda tem um controle 
de qualidade que liga para o cliente, 
depois da assinatura e pagamento 
da primeira parcela, para repassar 
os pontos mais importantes e ga-
rantir que o cliente saiba o que está 
comprando. 

Essa ligação é gravada para segu-
rança do cliente. Por isso, é essencial 
ler antes de assinar. Principalmente, 
porque o que está sendo assinado é 
um comprometimento com o futu-
ro”. Lamounier diz ainda que “é no 
contrato que estão todas as regras, 
condições, detalhes, direitos e deveres 
do consorciado e da administradora”. 
O consumidor não deve acreditar em 
promessas verbais, é preciso estar 
formalizado. 

“Muitas vezes o mau vendedor, junto 
de um consumidor desinformado e 
apressado, não explica corretamente 

alguns pontos essenciais do contrato. 
Tudo o que se promete deve estar 
formalizado”. Para se ter uma ideia, 
uma das “promessas” que muito se 
usa, mas que não é real, é a garantia 
de contemplação. Se algum vende-
dor disser que vai te dar uma “carta 
contemplada”, ou prometer algum 
data de contemplação, duvide: admi-
nistradoras idôneas não usam essa 
abordagem na negociação. Não é um 
negócio legítimo.

A última dica é usar os canais de co-
municação das administradoras para 
tirar todas as dúvidas. “As empresas 
administradoras têm diversos canais 
para tirar dúvidas e trazer o status da 
negociação. Por aplicativos, sites e 
números de telefone dá para conversar 
sobre o andamento do contrato e pedir 
explicações em relação à contratação. 
Não hesite!”, finaliza Lamounier. - 
Fonte e mais informações: (www.
multimarcasconsorcios.com.br).

Estudo sobre recolo-
cação profissional na 
pandemia, realizado 

pela Luandre, uma das maio-
res consultorias de RH do 
país, confirmou que 90% dos 
candidatos entrevistados 
aceitariam uma oportuni-
dade com salário inferior ao 
que pretendiam.

A pesquisa realizada em 
julho, com profissionais com 
idade entre 18 e 60 anos, 
reuniu uma amostra de 935 
profissionais desemprega-
dos, sendo 52% deles com 
ensino médio e 30% com 
ensino superior. O estudo 
concluiu que, mesmo entre 
os profissionais que estão 
no máximo há três meses 
desempregados, a maioria 
aceitaria uma redução sa-
larial. Além disso, 85% dos 
profissionais também relata-
ram que aceitariam um cargo 
inferior para se recolocar 
no mercado, um índice que 
pouco varia de acordo com 
idade e formação. 

No caso de profissionais 
que não aceitariam a redução 
de cargo, 68% deles conside-
rariam flexibilizar o salário. 
“As pessoas estão dispostas 
a reduzir mais o salário do 

Maioria dos candidatos entrevistados aceitariam uma 
oportunidade com salário inferior ao que pretendiam.

Oportunidade com salário inferior 
para voltar ao mercado de trabalho
O alto índice de desemprego no Brasil em decorrência da pandemia da Covid-19 tem levado profissionais a 
buscar alternativas para se manter ou retornar ao mercado de trabalho
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o profissional se dedicará 
efetivamente.

A pesquisa também ob-
servou que mais da metade 
dos entrevistados, 76%, 
consideram a mudança de 
carreira como alternativa 
para driblar a situação do 
desemprego e apenas 15% 
permanecem resistentes em 
manter a área de atuação.

Para Fernando Medina, 
CEO da Luandre, este mo-
vimento apontado na pes-
quisa é consequência do 
alto desemprego: são muitas 
pessoas concorrendo para 
uma mesma vaga, o que faz 
com que seja mais difícil e de-
morado se recolocar. Diante 
disso, as pessoas acabam 
aceitando vagas com salários 
e cargos mais baixos do que 
tinham anteriormente. 

Isso gera ainda mais di-
ficuldade para quem quer 
vagas dentro do seu cargo/
salário atuais porque con-
correm com pessoas com 
maior experiência. A boa 
notícia é que, com a retoma-
da do emprego, tudo tende 
a melhorar. - Fonte e mais 
informações: (www.luandre.
com.br).

que o cargo, pois isso permi-
te uma recuperação menos 
drástica. Mantendo o cargo é 
mais fácil para o profissional 
buscar novas oportunidades 
que ofereçam maiores sa-
lários”, diz Francine Silva, 
superintendente de seleção 
da Luandre.

Ainda sobre a questão “car-
go”, a especialista ressalta 
que reduções muito drás-
ticas, como ir de um cargo 
de gerência para assistente, 
pode trazer ainda mais difi-
culdade na recolocação, até 
mesmo por uma resistência 

das próprias empresas – 
mesmo com a necessidade e 
a urgência de recolocação, é 
importante que os profissio-
nais planejem essa redução, 
principalmente de cargo. 

As empresas costumam 
recusar esses candidatos, 
pois sabem que eles deixarão 
a empresa na próxima opor-
tunidade. Por isso, o ideal é 
que seja para um nível abaixo 
apenas, como ir de analista 
para assistente, gerente para 
coordenação/supervisão, 
para que a retomada da 
carreira não seja tão difícil 

Cuidados necessários na hora 
de contratar um consórcio

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 8
A0

E-
96

55
-F

91
8-

C
54

6.


