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merCado
FinanCeiro

De acordo com um levantamento do PoderData publicado no segundo 
semestre do ano passado, 55% dos brasileiros não teriam R$200 reais 
para uma emergência. A reserva financeira é importante justamente 
para ser utilizada em caso de imprevistos e situações emergenciais, 
como perda do trabalho ou uma despesa extra. O valor também pode ser 
utilizado para  investimentos de curto prazo, possibilitando a retirada 
em casos de emergência. “No começo pode parecer uma tarefa chata 
ter que preencher uma planilha, especialmente se a pessoa ainda não 
tem esse hábito.    

dicas para ter um planejamento financeiro com a 
ajuda da planilha de gastos 

Fintechs crescem cada dia mais no Brasil e no mundo, expo-
nencialmente. Garantir a segurança é claramente a chave de tudo, 
mas quais os outros segredos de sucesso dos Apps de Fintech? A 
Rocket Lab, empresa de tecnologia especializada em impulsionar 
a aquisição exponencial de usuários e atividades em aplicativos 
móveis, reuniu os cinco elementos essenciais para obter resultados 
satisfatórios neste mercado.   

os segredos das Fintechs para conquistar o 
mercado

Está cada vez mais claro que ninguém pode avaliar a magnitude 
do recente ataque à SolarWinds, a provedora multinacional líder de 
serviços de TI. Há mais ou menos seis meses a empresa teve um de 
seus servidores comprometido por agentes maliciosos - supostamente 
hackers estatais patrocinados pelo governo russo - que infectaram um 
de seus softwares com malware. Quem fez o download da versão falsa 
de tal programa acabou nas mãos de criminosos.

a maneira como as Pmes cuidam dos certificados de 
assinatura de código

Bojan89_CANVA

negócios em Pauta

74 anos voando nas américas 
A Copa Airlines acaba de completar 74 anos de uma história de 

conquistas e inovações no setor aéreo mundial. Com um reconhecido 
atendimento de excelência, que contempla aeronaves de primeira linha, 
pontualidade ímpar e benefícios diferenciados para seus passageiros, a 
Copa se mantém firme no propósito de conectar as Américas, promo-
vendo experiências inesquecíveis aos seus passageiros. E os números 
corroboram que a companhia, ao longo tempo, conquistou um público 
fiel. Segundo a Anac, a empresa já é líder do transporte de passageiros 
em voos internacionais no Brasil. "Tanto as viagens a lazer quanto as 
corporativas devem voltar ao radar dos brasileiros neste segundo se-
mestre, principalmente quando falamos de destinos como o México e 
os EUA", afirma Carlos Antunes, Gerente Regional de Vendas da Copa 
Airlines para o Mercosul.       leia a coluna completa na página 3

copa.com/reprodução

news@ti

evento virtual traz conteúdo para acelerar a 
inteligência de dados nas empresas

@ Ajudar as empresas a ir além da análise de informações e criar uma 
cultura de inteligência de dados para a tomada de decisão. Com 

este objetivo, a MicroStrategy promove, no dia 9 de setembro, o evento 
MicroWorld América Latina, voltado a profissionais que atuam nas áreas 
de BI e Analytics e demais interessados nesses temas. Criado neste ano, o 
MicroWorld é um evento virtual e gratuito, que tem duração de metade de 
um dia e ocorre em vários países e regiões ao redor do mundo. A edição 
América Latina 2021 terá como destaque a apresentação de exemplos 
reais de empresas da região que, hoje, tomam decisões estratégicas 
para o seu negócio baseadas em dados, dentre elas: Banco Carrefour 
(Brasil), Itaú (Argentina), BBVA Argentina e Ta-ta Supermercados 
(Uruguai). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em: https://
www.microstrategy.com/pt/resources/events/microworld-2021/latam?
CID=7014W000001iTB5QAM&mkt_tok=NzUwLVRERy01ODMAAAF-
-jGllk1BMv9f77CBXv26yHmUJDSTm4Pzm04dF-EPQVpYc2jY-NWWZM-
pjXiubsX1t0SZJkyO_RfjRInd2AplwquilV8ukmvW-qoe5_JHb4ArkA0Q.   

  leia a coluna completa na página 2
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relaCionamento

entre as inúmeras transformações 
de comportamento e hábitos de 
consumo gerados e acelerados 
pela crise sanitária da Covid-19, o 
crescimento do consumo digital é 
uma das mais notáveis

Eduardo Maurizi (*)

Há um ano, acompanhamos a expansão das 
vendas online, as movimentações e as adap-

tações às mudanças nas formas de consumir e 
engajar. Com isso, a digitalização dos negócios e o 
fortalecimento do e-commerce foram algumas das 
consequências que observamos no mercado global. 

Essas mudanças de comportamento para um 
mundo quase que integralmente online, somadas 
às grandes demandas geradas pelos e-commerces 
e os desafios desse cenário, deixaram legados que, 
seguramente, farão parte do cotidiano de negócios 
daqui para frente. Nesse contexto hiperconectado, 
um desafio ainda maior para as marcas é criar 
engajamento e mensagens significativas para sua 
base de clientes. Alcançar esse objetivo envolve a 
compreensão das diferenças e semelhanças entre 
dados, personalização e segmentação.

Uma pesquisa do Emarketer aponta que 93% 
dos usuários de internet acreditam que as 
comunicações de marketing que recebem não 
são relevantes, e 90% deles afirmam que essas 
mensagens irrelevantes são irritantes. Esses altos 
índices reforçam que as falhas na abordagem das 
marcas aos consumidores são constantes e que é 
preciso entregar valor e se integrar ao que está 
acontecendo em suas vidas. Mas qual o caminho 
a ser tomado para criar uma comunicação mais 
humanizada e assertiva?  

A segmentação é uma das principais ações de 
sucesso por trás de um marketing de excelência. 
Esse processo envolve a identificação de grupos 
semelhantes de clientes de acordo com informa-
ções relevantes em seus hábitos de compras. Isso 
ajuda os profissionais da área a criar e fornecer 
uma combinação de estratégias específicas e 
customizadas, que geram resultados expressivos 
no relacionamento.

Trata-se de um processo a ser aplicado nos es-
tágios iniciais de uma campanha para entender as 

o valor da hiperpersonalização 
no marketing 
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necessidades do público e focar a mensagem em 
torno dos desafios e desejos do cliente. 

Além disso, a personalização é outra etapa im-
portante para conquistar a audiência, e consiste 
na identificação de um cliente específico dentro 
de um segmento. Por exemplo, no segmento de 
esportes, poderíamos ter um cliente que em suas 
últimas compras escolheu alguns equipamentos 
para o início da prática de tênis. A partir dessa 
identificação, é possível criar mensagens perso-
nalizadas  sobre o esporte para que ele se engaje 
e volte a consumir novos itens. 

Ou seja, a personalização trata de como a mar-
ca pode resolver o problema ou a necessidade 
daquele indivíduo em particular. Isso envolve a 
compreensão da intenção de compra e a criação 
de experiências customizadas em torno de um 
interesse específico. Vale ressaltar que a intenção 
de um cliente pode mudar cada vez que ele inte-
rage com uma marca ou variar ao longo de uma 
mesma interação. 

Portanto, os profissionais devem entender as 
necessidades do indivíduo além da segmentação 
e considerar vários pontos de dados, usando lógica 
baseada em regras. Assim, podemos dizer que 
uma das grandes diferenças entre o marketing 
tradicional e a estratégia digital é que a abordagem 
moderna envolve mais personalização e tecnologia 
inteligente para otimizar os resultados.

O consumidor de hoje gravita em torno de empre-
sas que ouvem e respondem às suas necessidades 
pessoais. Por isso, se a marca entende a diversidade 
de seu público-alvo, ela está à frente da curva e 
consegue estabelecer relacionamentos mais leais. 
Para isso, a principal revolução tecnológica é o uso 
de inteligência artificial (IA) e de dados em tempo 

real, que trazem insumos para que se entregue 
conteúdos mais relevantes.

O acesso a esses dados dá às empresas uma ideia 
melhor de quem visita suas lojas e por quê, mas o 
principal motivo para adotar a hiperpersonalização 
é melhorar a experiência do cliente. E, para avan-
çar em direção a essa abordagem, alguns passos 
são necessários, como coletar insights sobre as 
decisões de compra e, melhorar o desenvolvimento 
de conteúdo para atingir diferentes segmentos e 
usar os dados disponíveis para aplicar pesquisas 
de mercado. Quanto mais qualificado é o dado, 
mais retorno ele entrega.

Hoje, o marketing baseado em contas (account-
-based marketing - ABM) é a forma mais prática 
de atingir os clientes-alvo, usando tecnologia 
digital que permite engajamento. O segredo é 
desenvolver perfis para cada cliente e usar um 
software de aprendizado de máquina que monitore 
seu comportamento. Ele também pode ser usado 
para campanhas de e-mail marketing em que cada 
cliente recebe uma mensagem personalizada com 
base em seu histórico de compras e consultas.

Assim, os três componentes principais para 
uma hiperpersonalização eficaz são engajamento, 
relevância e confiança. Quanto mais a marca se 
relaciona com os clientes como indivíduos, em 
vez de apenas observar as estatísticas, mais pode 
aprender sobre cada um de seus interesses. Esse 
conhecimento pode ajudar a refinar as ofertas, 
serviços e comunicação direta, o que, em última 
análise, aumenta o interesse dos clientes e pode 
fazer uma grande diferença no crescimento e na 
sobrevivência dos negócios.

(*) - É Senior Partner Account Manager da Progress 
América Latina.

meis: pagamento de impostos
Termina hoje (31) o prazo para os 

microempreendedores individuais 
(MEIs) regularizarem o pagamento 
dos impostos devidos desde 2016 
ou há mais tempo. A partir de 
amanhã (1º), a Receita enviará 
esses débitos para inscrição em 
Dívida Ativa da União para evitar 
a prescrição. O passo a passo sobre 
o parcelamento está disponível no 
portal: (www.gov.br/pt-br/servi-
cos/parcelar-imposto-mei).

Ética, integridade e 
sustentabilidade

Denise Debiasi
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OpiniãO
Educação e regulação: 

chaves para a 
revolução tecnológica

Na tentativa de 
explicar a enxurrada 
de mudanças que 
vivemos no último 
ano e meio, um 
dos conceitos mais 
citados foi o de 
“transformação 
digital”. 

Existe um termo mais 
adequado para en-
tender o que esta-

mos passando. A palavra é 
revolução, entendida como 
uma mudança abrupta na 
ordem das coisas. Seguindo 
essa lógica, a transformação 
digital é uma etapa da pós-
-revolução. Primeiro, uma 
mudança é acionada - a 
pandemia e o isolamento 
social preventivo de pes-
soas - e então os hábitos e 
comportamentos começam 
a mudar. É uma metamorfo-
se progressiva, geralmente 
caótica, com alguns avanços 
ocorrendo mais rápido do 
que outros. 

Por exemplo, enquanto 
o home office ou o ensino 
doméstico rapidamente se 
tornaram um hábito adqui-
rido e obrigatório na maior 
parte do mundo, os investi-
mentos financeiros digitais 
ainda enfrentam desafios 
complexos e estão longe 
de sua fase de maturidade 
em termos de adoção pela 
empresa. Essa diferença 
nas velocidades tem uma 
explicação simples. Alocar 
a poupança para um inves-
timento que dará retorno 
no médio ou longo prazo 
é um ato que exige muita 
confiança do investidor. 

Precisamos de certeza e 
transparência, mas, acima 
de tudo, confiar que a ope-
ração terá certas garantias. 
O que está acontecendo, 
para citar um caso, com as 
criptomoedas? Há alguns 
anos, elas não eram mais 
do que um instrumento 
marginal para libertários e 
tecno-viciados que sonha-
vam com uma moeda fora 
do alcance dos Estados 
(precisamente por causa da 
desconfiança das pessoas no 
sistema). 

O paradoxo das críticas é 
que, por um lado, têm uma 
atratividade baseada na 
falta de regulamentação, 
mas, por outro, são um 
instrumento volátil e incerto 
porque carecem de um ar-
cabouço legal para protegê-
-las. De acordo com dados 
da Bloomberg, o Bitcoin 
cresceu continuamente no 
primeiro semestre de 2021, 
mas teve uma queda acentu-
ada a partir de maio e fechou 
com uma alta semestral de 
18%. Em relação aos anos 
anteriores, o crescimento é 
baixo. Os tweets enigmáti-

cos de Elon Musk e os blo-
queios da China ajudaram a 
alimentar essa desconfiança 
e explicaram em parte a 
tendência de queda. 

O caso do crowdfunding 
imobiliário é outro exemplo 
de como a tecnologia avança 
rapidamente e as regula-
mentações estão ficando 
para trás, em um ritmo mais 
lento. Enquanto o Brasil tem 
uma lei desde 2018 para 
dar um ambiente jurídico 
a este tipo de instrumen-
tos, a Argentina e outros 
países latino-americanos 
ficam para trás, com passos 
incipientes e sem contatar 
uma infraestrutura finan-
ceira que acompanhe esses 
avanços. 

O resultado prejudica 
principalmente as pessoas 
comuns que buscam pro-
teger o valor de suas eco-
nomias em um continente 
caracterizado por moedas 
voláteis e fraca macroeco-
nomia. Hoje um cidadão 
pode investir com rapidez 
e segurança em imóveis em 
qualquer lugar do mundo, 
sem sair de casa, mas tam-
bém precisa do Estado para 
viabilizar um canal legal 
para que isso aconteça. Há 
também outra lacuna em 
uma área muito sensível: a 
educação financeira. 

Porque enquanto os inves-
timentos digitais aumentam 
sua complexidade conforme 
a tecnologia se desenvolve, 
muitas pessoas são deixa-
das de fora do sistema, não 
apenas porque os governos 
não aceleram as regulamen-
tações para que diferentes 
empresas operem dentro 
das normas da lei e as 
pessoas são incentivadas 
a investir, mas porque os 
países como o Brasil e Ar-
gentina, por exemplo, estão 
cercados por problemas 
mais urgentes, como pobre-
za estrutural e constantes 
crises econômicas. 

Se somarmos a isso a bre-
cha no acesso à tecnologia, o 
cenário só tende a ser ainda 
mais desafiador. Nesse con-
texto, estamos passando da 
revolução à transformação, 
e nós, que atuamos no setor 
financeiro, temos um papel 
incontornável de educar e 
acompanhar quem quer ou-
sar investir digitalmente de 
forma segura e transparen-
te, além de explicar essas 
mudanças que para muitos 
podem ser esmagadoras.

A propósito deste último 
ponto, gostaria de encerrar 
com uma frase de Warren 
Buffet: “nunca invista em 
negócios que você não con-
segue entender”.

 
(*) - Formada em Administração de 
Empresas pela Universidad de San 

Andrés, com mestrado em Economia 
pela Eseade, é co-fundadora e COO 

da Bricksave.

Sofia Gancedo (*)

Os desafios e soluções para a 
implementação de inovações 

nas empresas
O empreendedorismo nunca foi tão evidente no Brasil. Com a pandemia da Covid-19, que trouxe uma crise 
econômica e, com isso, desemprego, muitos brasileiros se viram diante da necessidade de empreender, o que, 
para muitos, é a realização de um sonho. 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Infosys expande parceria estratégica com o 
Google Cloud

@A Infosys (NYSE: INFY), uma das líderes globais em consultoria e 
serviços digitais de próxima geração, anunciou a expansão da sua 

parceria com o Google Cloud, para se tornar um Google Cloud Managed 
Service Provider (MSP). Com isso, a empresa oferecerá aos clientes 
serviços completos do ciclo de vida de aplicativos, com sua profunda 
experiência em nuvem e análise de dados. A parceria inclui serviços 
de consultoria, avaliação, migração e suporte, para empresas que bus-
cam otimizar sua carga de trabalho no Google Cloud Platform (GCP).

C&A Brasil lança programa para a formação 
de 50 programadores

@A C&A Brasil promove a primeira edição do C&A Fashion Devs - pro-
grama voltado para a formação e treinamento de profissionais, que estão 

iniciando a carreira no mercado digital, em especial programadoras. Desen-
volvido em parceria com a Gama Academy, escola que forma profissionais 
para o mercado digital, o C&A Fashion Devs irá selecionar 50 candidatos 
com perfil júnior para participar gratuitamente de mais de 140 horas de 
formação online e ainda, ter a possibilidade de fazer parte do time tech da 
varejista de moda. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 
12 de setembro pelo site https://fashiondevs.corporate.gama.academy/.

Presence lança nova geração de conectores 
e possibilita integração do varejo com 
diferentes tecnologias

@A Presence, especialista em gestão de varejo, incrementou seu 
portfólio. A empresa lançou uma nova geração de conectores que 

integra todo o seu ecossistema de soluções para o varejo a diferentes 
tecnologias: ERPs, CRMs, ferramentas de aceleração de vendas e pla-
taformas de e-commerce para B2B e B2C, como a Vtex, acelerando a 
digitalização de lojistas de todo o país. Os benefícios dessa nova geração 
de conectores são muitos, como redução de custos com aquisição de 
novas assinaturas, licenças e implantações de softwares, muitas vezes 
caras e demoradas, principalmente no caso dos ERPs. Vai proporcionar 
a multicanalidade para o recebimento de informações, não só dos PDVs, 
mas de diversas plataformas, bem como prover esses dados e informações 
a outros sistemas e aplicativos. (www.presence.com.br).

BTG Pactual anuncia novidades no processo 
de seleção de novos talentos

@Preparar os profissionais do futuro é prioridade dos novos programas 
de estágio e trainees do BTG Pactual. Para suprir as demandas de 

um mercado financeiro em pleno processo de transformação digital, a 
companhia redesenhou seus programas de entrada com foco em apoiar 
no desenvolvimento de habilidades importantes ao jovem de hoje, con-
tribuindo para formar profissionais mais preparados, seguros e eficientes 
diante dos inúmeros desafios da digitalização, otimizações de processos, 
robotização, soluções digitais de sistemas e operações. Veja abaixo todas 
as oportunidades que estão abertas (https://www.btgpactual.com):

Inscrições para programa de recrutamento 
exclusivo para mulheres na área de 
Engenharia de Software

@O Nubank anuncia hoje a terceira edição do "Yes, She Codes", programa 
de contratação de mulheres que trabalham na área de Engenharia de 

Software. Durante os dias 30 de agosto e 8 de setembro, mulheres que atuam 
com desenvolvimento de software poderão se inscrever na nova edição do 
projeto. A iniciativa, além de recrutar novos talentos, busca oferecer a troca 
de experiência entre mulheres do setor. O programa contempla pessoas em 
qualquer nível de experiência e de diferentes especialidades de desenvol-
vimento de software (Back-end ou Mobile) (https://grnh.se/807bad021us).

Zup oferece mais de 100 vagas em tecnologia

@A Zup oferece mais de 100 vagas de emprego nas áreas de enge-
nharia e desenvolvimento - incluindo open source e produtos - e 

segurança e infraestrutura. A empresa tem crescido exponencialmente 
e triplicou o quadro de funcionários do início de 2020 até agosto de 
2021, quando atingiu cerca de 3.000 empregados, dos quais 80% 
são da área de tecnologia. Para as posições abertas, a Zup oferece 
flexibilidade de horários, auxílio para cursos, programas internos 
de educação, plataforma de cursos gratuita, PLR, auxílio para plano 
telefônico, subsídio para home office, a liberdade para trabalhar 
de forma remota, dos escritórios ou em um modelo híbrido e mais. 
Candidatos podem consultar o descritivo completo das vagas e se 
candidatar pelo site: https://boards.greenhouse.io/zupinnovation. 
Para detalhes sobre a cultura organizacional da Zup, acesse: https://
www.zup.com.br/carreiras.

Marcelo Murilo (*)

É certo que as grandes epidemias 
influenciam o comportamento 
humano há milhares de anos. 

Apesar de todos os pontos negativos, 
podemos dizer que, no caso das em-
presas brasileiras, a COVID-19, foi a 
grande responsável pela geração de 
inovações dentro dessas organizações. 
Seu impacto acelerou, em anos, mudan-
ças de comportamento e de valores no 
mercado empresarial. Talvez uma das 
mais importantes, tenha sido a ruptura 
final das barreiras geográficas. Nesse 
sentido, nos tornamos mais próximos, 
mesmo que distantes, e ampliamos infi-
nitamente a possibilidade de congregar 
talentos globalmente.

Outra mudança fundamental está na 
aceleração da adoção de inovações, 
distorcendo os conceitos da Lei da 
Difusão da Inovação de Everett Rogers, 
da década de 60, que definia a velocida-
de de adoção em um patamar de 15% 
(pelos inovadores e early adopters) 
para a consolidação de uma inovação 
e sua disseminação. A pandemia impôs 
novos comportamentos e acelerou esta 
adoção, em especial, nas áreas de logís-
tica, saúde e trabalho remoto.

Entendendo os desafios do proces-
so de inovação nas empresas

Embora esse desenvolvimento tec-
nológico tenha acontecido de forma 
rápida, ainda existem diversos desafios 
para implementação de inovações nas 
empresas. Sabemos que a inovação 
está quase sempre atrelada à integra-
ção de tecnologias já existentes no 
modelo de negócios das companhias. 
Diante desse contexto, as áreas de 
inovação se viram obrigadas a acele-
rar seus processos de implementação 
e operacionalização. Contúdo, nem 
todas as empresas nascem com esses 
processos enraizados.

O maior gargalo está na atualização da 
cultura das organizações. É importante 
que a inovação nasça de dentro para 
fora, e não o inverso. Ou seja, mesmo 
que a solução seja externa, se não 

ção conformadas com seus processos 
e resultados não percebem as dores 
do cliente, assim como, equipes de 
inovação isoladas e dispersas, testan-
do soluções para problemas que não 
existem, não contribuem de maneira 
decisiva para o negócio.

Nesse sentido, instituir a cultura do 
inconformismo e do foco no cliente é 
o melhor caminho para o desenvolvi-
mento inovador das empresas. Fazer 
com que o time de operação ouça as 
dores do cliente e se incomode com a 
ineficiência, alimentando a busca fo-
cada de inovações que resolvam estes 
dois pontos.

Ou seja, é preciso criar processos que 
privilegiem a captura das dores dos 
clientes por meio de todos os pontos 
de contato (comercial, suporte e con-
sultoria), instituir comitês de clientes 
e medir resultados, não processos, 
usando OKRs. Uma das formas de 
iniciar este processo é por meio do 
NPS, aprofundando a análise a seguir 
medindo pontos da jornada do cliente 
(CSAT), compreendendo desta forma 
os pontos mais críticos.

Todas essas informações precisam ser 
analisadas constantemente e direciona-
das de forma estratégica e integrada. 
A partir disto, diversas oportunidades 
podem ser encontradas, desde simples 
melhorias em processos, necessidades 
de novos serviços ou funcionalidades 
e até mesmo insights para criação de 
novos negócios. 

O mercado é cada vez mais dinâmico 
e há um universo de startups buscando 
diariamente inovar processos, serviços 
e produtos. Diante disso, as empresas 
mais tradicionais que se mantiverem 
acomodadas serão, aos poucos, subs-
tituídas, em parte ou na totalidade da 
jornada de seus clientes, por novos 
players, mais inovadores, ágeis e su-
perespecializados.

(*) É VP de Inovação e Tecnologia do Grupo Benner, 
empresa que disponibiliza informações por meio 

de softwares e processos com o objetivo de 
revolucionar os negócios.

houver processos internos adequados 
para mapear as dores que devem ser 
resolvidas e direcionar a busca pela 
solução, o processo de inovação pode 
se tornar uma ação dispersa e sem 
qualquer resultado.

Conhecer os problemas que devem ser 
solucionados é fundamental. O grande 
dilema está na relação entre a operação 
e a inovação. Os times de operação estão 
absortos no dia a dia e, muitas vezes, 
não conseguem pensar em inovação. 
Já as equipes de inovação, por sua vez, 
não raramente estão descoladas da 
realidade da empresa e de seu merca-
do. Dessa forma, é importante que os 
gestores reflitam e discutam questões 
que englobam a integração desses dois 
universos, tracem ações para que todos 
na empresa possam identificar oportu-
nidades de inovação que façam sentido 
para o negócio.

Como desenvolver processos inova-
dores nas empresas a partir destes 
desafios?

A solução está na disseminação da 
cultura da inovação e principalmente 
no inconformismo. Equipes de opera-
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Marcelo Murilo

Mil vagas abertas de logística em Cajamar e região
A Luandre, uma das maiores 

consultorias de RH do Brasil, 
tem mil vagas abertas para 
representante de envios, em 
empresa de grande porte de 
logística em Cajamar, Franco da 
Rocha, Santana de Parnaíba ou 
Francisco Morato.

As vagas são temporárias e com 
chances de efetivação. Os sele-
cionados irão atuar com grande 
volume de atividades relacionadas 
à operação de logística, como rece-
bimento, separação, organização, 

conferência de mercadoria, carga e 
descarga, embalagens e movimen-
tação de itens em estoque.

Entre as exigências do cargo: 
Ensino Médio Completo e  dispo-
nibilidade de horário para trabalhar 
em escala 6x1. As oportunidades 
atendem também quem não tem 
experiência ou está em busca do 
primeiro emprego.

Os interessados devem se 
inscrever pelo site: https://luand.
re/log-1000 . Lembrando que as 
inscrições são gratuitas.
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D - Indústria 4.0 Case 
Se a sua empresa fornece soluções ou está sendo transformada pela 
indústria 4.0 você ainda pode participar do Prêmio ABII 2021 ins-
crevendo seu case até esta sexta-feira (3). O prêmio é realizado pela 
Associação Brasileira de Internet Industrial (ABII) e reconhecido 
por destacar projetos que desenvolvem ou utilizam as tecnologias 
habilitadoras da indústria 4.0. Em sua 4ª edição, funciona como um 
palco para as empresas mostrarem seus projetos ao mercado. O 
prêmio é aberto para qualquer empresa interessada em participar. 
Inscrições podem ser feitas em (https://tinyurl.com/8padyb5u). Mais 
informações: (www.abii.com.br).

E - Negócios entre Mulheres
A Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje) lança inicia-
tiva para auxiliar o fortalecimento dos negócios gerados por mulheres. 
O ‘Conaje para Elas’ tem o propósito de capacitar e encorajar as par-
ticipantes para o empreendedorismo, reforçando a oportunidade de 
geração de renda e trabalho. A proposta é promover o relacionamento 
e gerar negócios entre mulheres que estejam ligadas a movimentos re-
gionais de empreendedorismo. A Confederação tem 23 líderes mulheres 
de movimentos locais associados, em diferentes regiões do país, e a 
iniciativa auxilia para que elas reforcem o processo de se relacionar e 
identificar oportunidades por meio de movimentos de integração Para 
mais informações, acesse o portal: (www.conaje.com.br). 

F - Transposição do São Francisco 
Amanhã (1º), às 16h, a Escola de Engenharia da Universidade Presbite-
riana Mackenzie promove a plenária “Projeto de transposição do Rio São 
Francisco: Uma obra desafiadora e multidisciplinar”. O evento é parte 
da XXXIII Semana da Escola de Engenharia. Contará com a presença de 
profissionais da Engecorps Engenharia. A obra da transposição do Rio 
Francisco é uma das mais complexas e interessantes no ramo, é uma das 
maiores obras executadas no Brasil nos últimos 10 anos. Ela corresponde 
a um total de extensão de canais de 700 km. A transmissão é pelo canal 
(https://www.youtube.com/channel/UCNwLl4VwW70chbltWQxQLFw) 
no YouTube, não sendo necessário fazer inscrição previamente. 

G - Educar para Transformar 
O Instituto MRV está com inscrições abertas para a 8ª edição do Educar 
para Transformar, com voto popular para selecionar e colocar em prática 

A - Projetos Culturais
As empresas do grupo Eletrobras lançaram o edital do Programa 
Cultural 2021, que vai disponibilizar até R$ 9 milhões para projetos 
culturais. A inscrição  deve ser realizada em (https://prosas.com.br/
editais/9704-programacultural-da-emp). Serão patrocinados projetos 
de quatro áreas da Lei Rouanet: artes cênicas; patrimônio cultural 
material e imaterial; música; e museus e memória. Podem concorrer 
projetos de pessoas jurídicas, inclusive MEI, e pessoas físicas que 
sejam brasileiros natos, naturalizados ou estrangeiros residentes 
no Brasil.  serão valorizados projetos inovadores que envolvam 
propostas criativas que incentivem novos olhares sobre as diversas 
áreas artísticas e do conhecimento. Outras informações pelo e-mail 
(programacultural@eletrobras.com).

B - Suporte para Empreendedores
A Aliança Empreendedora, que capacita microempreendedores, lançou 
o programa Guru de Negócios. Por meio de uma plataforma homôni-
ma, ele oferece uma troca de experiências entre empreendedores e 
mentores com vasta experiência no mercado de trabalho e de diversas 
áreas ligadas ao dia a dia do negócio de quem empreende como, gestão 
financeira, vendas, marketing, comunicação, gestão de equipes, dentre 
outras. Tendo parceiros como Itaú, Acccenture e Serasa, o programa 
engaja funcionários da empresa parceira a apoiar microempreendedores 
por meio da mentoria, compartilhando seu conhecimento profissional, 
oferecendo suporte na jornada e facilitando o desenvolvimento dos 
empreendedores. Saiba mais em (www.gurudenegocios.org.br). 

C - Virando o Jogo
A Escola Estadual Ennio Voss, no Brooklin, em São Paulo, recebe este 
mês quadra poliesportiva totalmente revitalizada para os seus estudantes. 
A iniciativa realizada pelo Instituto Superação: Formação pelo Espor-
te, ONG que atua em 30 escolas em São Paulo e Minas, promovendo 
educação e desenvolvimento humano por meio do esporte. A ação faz 
parte do projeto Virando o Jogo, que busca levar melhorias para escolas, 
por meio de reformas de quadras poliesportivas. Ao todo, serão seis 
quadras reformadas em SP e MG até o final do ano. Os espaços foram 
submetidos a obras que incluem pintura, reforma de piso de madeira, 
iluminação. A primeira delas, entregue este mês contará também com 
pintura do artista plástico BongaMac. Para saber mais, acesse: (https://
institutosuperacao.org/). 

projetos sociais transformadores na área da educação. Selecionará 5 
iniciativas que receberão recursos no valor de R$ 200 mil, capacitações 
e acompanhamento pelo período de dois anos, por meio da oferta de 
didáticas sobre comunicação, gestão, pessoas, comercial e social. O 
Instituto também incentiva organizações sociais a desenvolverem a 
estratégia de um serviço que contribua com a captação de recursos 
para a própria organização, promovendo sustentabilidade financeira e 
maior autonomia para a continuidade de suas atividades. Inscrições e 
informações: (institutomrv.com.br/nossos-pilares/educar-para-trans-
formar/inscricao/).

H - Certificação Inédita
O compromisso com as determinações regulatórias do setor e 
com as boas práticas de atuação garantiu ao Banco Semear o Selo 
Abracam de Conformidade, concedido pela Associação Brasileira 
de Câmbio. O programa é considerado um marco para o segmento 
e objetiva aferir a aderência das instituições autorizadas a operar 
no mercado de câmbio em relação à normatização e aos procedi-
mentos de governança corporativa, compliance, atendimento e 
prevenção a ilícitos financeiros. A obtenção do Selo atesta que o 
Semear, além de seguir a regulamentação do mercado, está alinha-
do às diretrizes da Circular número 3.978/2020 do Banco Central, 
referência fundamental na construção da certificação. Saiba mais: 
(www.bancosemear.com.br).

I - Setor de Saneamento
Promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Am-
biental – ABES, a edição 2021 do Congresso, o mais importante evento 
de saneamento ambiental do Brasil, tem como tema central “Cidades 
Inteligentes conectadas com o saneamento e o meio ambiente: desafio 
dos novos tempos”. É o evento mais importante do setor do saneamento 
no Brasil e o espaço está aberto para a inovação. Acontece  entre 17 
e 20 de outubro em Curitiba, considerada uma das sete comunidades 
mais inteligentes do mundo. A novidade é o Pitch Live, uma trajetória 
de inovação, voltada para startups que apresentem soluções para o 
setor do saneamento e começa antes do evento. Saiba mais em: (www.
congressoabes.com.br). 

J - Eletrificando Entregas 
Assim como a melhoria contínua de suas operações, a sustentabilidade 
também é um valor muito forte dentro da cultura da DHL Supply Chain, 
líder global em armazenagem e distribuição. A mais nova iniciativa na 
área é uma parceria com o Grupo Boticário para zerar as emissões das 
entregas da varejista de beleza para suas lojas em São Paulo. O projeto 
faz parte do objetivo do Grupo Boticário de que 100% das entregas sejam 
feitas por veículos elétricos até 2025 nas capitais. A DHL Supply Chain, 
por sua vez, tem a meta de zerar suas emissões até 2050, tendo investido 
cada vez mais no desenvolvimento de soluções logísticas verdes. Com a 
parceria, estima-se que mais de 48 toneladas de gases deixarão de ser 
emitidas por ano a partir de 2022.  

A onda digital 
e seus problemas de 

desenvolvimento e integração

O avanço da 
digitalização após a 
pandemia refletiu na 
mudança sobre como 
as empresas passaram 
a se relacionar com o 
consumidor

Isso criou, inclusive, no-
vos hábitos. Esse cenário 
também intensificou 

comportamentos que exi-
giram mais agilidade para 
manter a competitividade, 
afinal, com o isolamento so-
cial, o imediatismo se tornou 
uma condição indispensável 
para a aquisição de produtos 
e serviços. Por um lado, 
podemos dizer que essa 
transformação alavancou 
as operações. 

Projetos saíram do papel 
e muitas empresas preci-
saram se reinventar. Mas 
há também outro cenário 
impactado por toda essa 
evolução, que são os ajustes 
necessários para atender a 
esse novo modelo. Primeiro 
vimos o avanço da digitali-
zação desequilibrar o mer-
cado em relação à demanda 
por desenvolvedores. Não 
há mão de obra suficiente 
para atender ao volume de 
projetos que foram criados 
nesse mercado mais digital. 

Somado a esse proble-
ma, quando pensamos em 
agilidade, logo associamos 
esse requisito às startups 
como a salvação para a 
aceleração dos processos 
de negócios. Mas a estrutura 
para comportar diferentes 
profissionais de desenvol-
vimento e que atendam às 
necessidades de projetos 
de mobilidade, front-end, 
back-end e infraestrutura, 
por exemplo, torna-se um 
investimento custoso, ou 
seja, acessar esse modelo 
passa a não ser tão vanta-
joso. 

Nesse quesito, uma sa-
ída é utilizar o low-code 
no desenvolvimento, que 
substitui a necessidade de 
inúmeros programadores 
em diferentes linguagens 
utilizando um único código, 
tornando-se mais rápido e 
com custo acessível para a 

sustentação e a atualização 
de novos desenvolvimentos 
sistêmicos. O Gartner já 
prevê que o mercado mun-
dial de desenvolvimento 
de software low-code deve 
movimentar, somente em 
2021, aproximadamente 
US$ 13,8 bilhões. 

Isso representa um au-
mento de 22,6% em relação 
ao ano passado, que somou 
cerca de US$ 11,2 bilhões. 
Mas não é somente o pro-
blema de desenvolvimento 
a ser resolvido. Com a ava-
lanche digital, a aceleração 
nos negócios inviabilizou a 
integração de tantos novos 
sistemas. Diferentes aplica-
ções e startups transforma-
ram o ambiente de TI das 
empresas numa verdadeira 
colcha de retalhos. 

Exemplos como a des-
centralização de cadastros, 
por exemplo, tornando um 
cliente em vários, assim 
como o nascimento de 
inúmeros marketplaces, 
com diferentes localiza-
ções, tributações, logística 
e pagamento, vão onerar 
as empresas pela falta de 
integração e, decerto, isso 
pesará no bolso de alguém, 
seja da organização ou do 
consumidor. A integração 
de sistemas também pode 
ser resolvida com o low-
code, que permite criar in-
terfaces conectadas, sendo 
possível obter uma comuni-
cação padronizada, simplifi-
cada e que traga controles 
e validações às diferentes 
regras de negócios. 

Lembrando que empresas 
com ferramentas robustas 
para planejamento, desen-
volvimento, colaboração, in-
tegração e entrega contínua 
são 65% mais inovadores, de 
acordo com uma pesquisa 
realizada pela Mckinsey, e 
a competitividade no mer-
cado se resume a isso. 

O alerta para essa ade-
quação já foi dado e esperar 
pode ser um convite ao 
fracasso de uma operação. 

(*) - É CEO e mentor da KeepTrue, 
empresa de TI especializada em 

soluções integradas na nuvem para 
otimizar processos, reduzir custos 

e aumentar a produtividade 
(www.keeptrue.com). 

Carlos Kazuo Tomomitsu (*)

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) decidiu manter a 
bandeira vermelha, patamar 2, para 
o mês de setembro. Com isso, o custo 
de cada 100 kilowatt-hora (kWh) con-
sumido continua sendo de R$9,492. 
Segundo a agência, o mês de agosto, 
que está chegando ao fim, manteve o 
estado crítico dos reservatórios das 
usinas hidrelétricas do país. 

“Agosto foi mais um mês de seve-
ridade para o regime hidrológico do 
Sistema Interligado Nacional (SIN). 
O registro sobre as afluências às prin-
cipais bacias hidrográficas continuou 
entre os mais críticos do histórico. A 
perspectiva para setembro não deve 
se alterar significativamente, com 
os principais reservatórios do SIN 
atingindo níveis consideravelmente 
baixos para essa época do ano”, in-
formou a Aneel.

Em períodos de seca, e consequen-
te baixa nos níveis dos reservatórios, 
é necessário captar energia de outros 
tipos de usina, como as termelétricas. 
Esse tipo de usina gera energia a 
partir de combustíveis fósseis, como 
diesel e gás. Além de ser mais poluen-
te, é mais cara. Por isso, quando as 
termelétricas são acionadas, o custo 
da geração de energia aumenta e a 
bandeira tarifária muda.

Maioria dos 
empresários do 
comércio mineiro 
teme nova onda 

Altamente contagiosa, a variante 
Delta da Covid-19 tem causado novos 
surtos da doença, principalmente en-
tre pessoas não vacinadas. Em Minas 
Gerais, já são 12 casos. Para frear a 
disseminação, alguns países voltaram 
a adotar medidas de distanciamento 
social. Mas essa variante também 
influencia o humor do empresário do 
comércio. O receio que uma nova onda 
volte a fechar o comércio mineiro é 
compartilhado por 58,5% dos empre-
sários do estado. 

Caso esse cenário se confirme, 64,1% 
dos entrevistados acreditam ter condi-
ções de manter seu negócio funcionan-
do, sendo 34,5% por até seis meses e 
35,5% por mais de um semestre. Esses 
dados compõem a quarta edição da 
pesquisa de opinião “Impactos do novo 
Coronavírus na atividade econômica”, 
elaborada pela Fecomércio MG.

O economista-chefe da Federação, 
Guilherme Almeida, pontua que a 
cautela dos empresários reflete os 
desafios enfrentados ao longo da 
pandemia. “Apesar da retomada 
das atividades econômicas, muitos 
negócios ainda estão lutando para 
recuperar os prejuízos causados pela 
crise sanitária, e uma possível nova 
onda reforça essa preocupação”, 
avalia (AI/FecomercioMG).

A estimativa está no bo-
letim Focus de ontem 
(30), divulgada pelo 

Banco Central (BC), com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos. 
Para 2022, a estimativa de 
inflação é de 3,935%. Para 
2023 e 2024, as previsões 
são de 3,25% e 3%, respec-
tivamente.

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo 
BC. A meta, definida pelo 
Conselho Monetário Nacio-
nal, é de 3,75% para este ano, 
com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 2,25% 
e o superior de 5,25%. Em 
julho, a inflação subiu 0,96%, 
o maior resultado para o mês 
desde 2002, quando a alta foi 

A previsão para 2021 está acima da meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC.

Mercado financeiro eleva 
projeção da inflação para 7,27%
A previsão do mercado financeiro para o IPCA (a inflação oficial do país) deste ano subiu de 7,11% para 
7,27%. É a 21ª elevação consecutiva na projeção

ano. Para o fim de 2022, a 
estimativa é de que a taxa bá-
sica mantenha esse mesmo 
patamar. E tanto para 2023 
como para 2024, a previsão 
é 6,5% ao ano.

As instituições financei-
ras consultadas pelo BC 
reduziram a projeção para 
o crescimento da economia 
brasileira este ano de 5,27% 
para 5,22%. Para 2022, a ex-
pectativa para o PIB - a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país - é de 
crescimento de 2%. Em 2023 
e 2024, o mercado financeiro 
projeta expansão do PIB em 
2,5%. A expectativa para a 
cotação do dólar subiu de 
R$ 5,10 para R$ 5,15 para 
o final deste ano. Para o fim 
de 2022, a previsão é que a 
moeda americana fique em 
R$ 5,20 (ABr).
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de 1,19%. Com o resultado, o 
IPCA acumula alta de 4,76%, 
no ano, e 8,99%, nos últimos 
12 meses.

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 

a taxa básica de juros, a Selic, 
estabelecida atualmente em 
5,25% ao ano pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom). 
Para o mercado financeiro, a 
expectativa é de que a Selic 
encerre 2021 em 7,5% ao 

Conta de luz seguirá na bandeira 
vermelha 2 em setembro

Dentre as dicas trazidas pela Aneel 
para reduzir o valor da conta de luz, 
estão o uso racional do chuveiro 
elétrico (banhos de até 5 minutos e 
em temperatura morna); do ar condi-
cionado (filtros limpos e reduzir seu 
tempo de utilização); da geladeira (só 
deixar a porta da geladeira aberta 
o tempo que for necessário e não 
colocar alimentos quentes dentro 
da geladeira); e do ferro de passar 
(juntar roupas para passar de uma 
só vez) (ABr).

O custo de 100 kilowatt-hora permanece 
em R$ 9,492.
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Construção civil: 
a alternativa para 

o investidor

Investidores 
continuam tendo 
dificuldades para obter 
uma rentabilidade 
razoável. 

Apesar das sucessivas 
altas da Selic – agora 
em 5,25% ao ano –, a 

inflação também acompanha 
a alta da taxa em ritmo ga-
lopante, fazendo com que o 
ganho na renda fixa real siga 
negativo ou muito discreto. 
A alternativa é diversificar, 
o que exige análise. A ren-
da variável, por exemplo, 
reflete as incertezas quanto 
ao cenário político nacional, 
mercado externo e quanto 
ao avanço da variante Delta 
da Covid. 

Muito volátil, a bolsa re-
gistra grandes saídas. Es-
trangeiros retiraram R$ 8,25 
bilhões da B3 em julho. Já 
entre os investidores pessoa 
física, entre os dias 16 e 20 
de agosto, a fuga foi de R$ 
1,2 bilhão. Em meio às tur-
bulências, a construção civil 
mantém-se aquecida, dando 
continuidade a uma reto-
mada iniciada em meados 
de 2020, quando reduções 
sucessivas levaram gradual-
mente a taxa de juros a seu 
menor nível histórico. 

Tanto as vendas de novos 
apartamentos no país quanto 
os lançamentos registraram 
crescimento significativo no 
primeiro semestre - 46,1% 
e 57,2%, respectivamente, 
na comparação com igual 
período do ano anterior, con-
forme o estudo Indicadores 
Imobiliários Nacionais. O se-
tor mantém o desempenho. 
Apesar da elevação dos juros 
e consecutivo aumento das 
taxas em empréstimos de 
longo prazo, a Selic ainda 
permanece baixa para a 
construção civil e atrativa 
para quem deseja trocar de 
imóvel. 

Vale lembrar que, entre 
novembro de 2012 e julho 
de 2017, ela esteve acima 
dos dois dígitos. Outro fator 
é o déficit habitacional – que 
situava-se em 5,8 milhões de 
residências em 2019, con-
forme estudo da Fundação 
João Pinheiro divulgado em 
março último.  Além da de-
manda, o segmento popular 
se vale de programas oficiais. 
O setor, portanto, é indicado 
para os que buscam elevar 
seus rendimentos. 

Ocorre que, para muitos 
dos que veem a aquisição 
de um imóvel apenas como 
opção de investimento, o ce-
nário é por demais arriscado 
para a destinação de altas 
somas a um ou poucos ativos 
e endividamento de longo 
prazo. Ao mesmo tempo, 
as opções de investimento 
mais tradicionais vinculadas 
à construção civil, os Fundos 
de Investimento Imobiliário 
(FIIs), além de sujeitos à 

volatilidade da bolsa, sofrem 
com elevado número de uni-
dades comerciais em suas 
carteiras e perdas resultan-
tes da significativa elevação 
da vacância no segmento a 
partir da Covid-19.

Também atrelado à cons-
trução civil, o crowdfunding 
imobiliário tem registrado 
elevada rentabilidade. Por 
exemplo, na maior platafor-
ma do segmento, a remune-
ração média paga a investi-
dores situa-se em 15,73% ao 
ano. Outro ponto favorável 
é que a opção é acessível a 
partir de aportes de R$ 1 mil. 
Isso se deve ao modelo que, 
com a reunião de centenas 
de cotistas, levanta a soma 
necessária para o custeio das 
etapas iniciais de empreen-
dimentos pré-selecionados.

Apesar da rentabilidade 
superior à dos FIIs, o crowd- 
funding imobiliário não 
dispõe de liquidez diária. 
Pelo contrário. Apesar de 
algumas plataformas reali-
zarem pagamentos mensais, 
o investidor precisa manter 
seus recursos imobilizados 
na obra até sua conclusão. 
Por conta disso, a opção 
deve ser acessada apenas 
por aqueles que têm garantia 
de que não precisarão do ca-
pital alocado até a conclusão 
das obras, em geral, períodos 
que vão de doze a 36 meses, 
variando conforme o projeto 
escolhido.

Na conclusão do prazo 
contratual, o investidor 
recebe uma participação 
do Valor Geral de Vendas, 
de onde resulta a rentabi-
lidade. Portanto, ganhará 
mais ou menos conforme 
o valor e a velocidade em 
que as unidades do projeto 
forem adquiridas. Também 
há riscos como atrasos nas 
obras e inadimplência das 
empresas. Algumas fintechs 
são criteriosas na seleção 
das empresas que buscam 
captação coletiva em suas 
plataformas. Mas, mesmo 
esta opção, demanda análise 
prévia.

A economia ainda registra 
baixo crescimento, com al-
guns setores apresentando 
recuperação significativa-
mente superior a de outros. 
Ao investidor, a decisão so-
bre onde alocar seus recur-
sos passa pela observação 
não apenas do desempenho 
registrado por um ativo ou 
um segmento hoje e no pas-
sado, mas também daquilo 
que o impulsiona. 

Por esse prisma, é de se 
esperar que a construção 
civil permaneça com vendas 
e lançamentos aquecidos. 
Porém, com as incertezas 
do cenário atual, mais do 
que nunca, deve-se buscar 
a diversificação.

(*) - É sócia e COO da fintech de 
investimento Urbe.me. 

Eduarda Fabris (*)
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Essas são algumas das 
razões que levam 
empreendedores a 

buscar um processo de men-
toria. É o que está ocorrendo 
na Acelerar - aceleradora da 
Área Central, empresa de 
tecnologia focada em asso-
ciativismo empresarial e que 
disponibiliza um processo de 
mentoria para empreende-
dores de todo o Brasil. 

O objetivo é ajudar quem 
tem interesse em melhorar 
a performance empresarial 
por meio de soluções práti-
cas. O mentor Jeferson Rosa, 
que conta com mais de 20 
anos de experiência na área, 
reuniu as principais dicas. 
Acompanhe:
 1) Acelerar a obtenção 

de resultados - Gru-
pos de empresas pre-
cisam alcançar certo 
amadurecimento para 
ter a melhor recom-
pensa possibilitada 
por estratégias como 
a compra conjunta, por 
exemplo. Esse proces-
so pode levar até dois 
anos para ser concre-
tizado, mas, a partir 
da mentoria incluída 
na aceleradora, ele é 
finalizado entre seis 
e oito meses. É uma 
forma de conquistar 
preços mais competi-
tivos, com impacto a 
curto prazo.

 2) Economizar recur-
sos financeiros - É 
possível realizar uma 
análise de como e qual 

O objetivo é ajudar quem tem interesse em melhorar a 
performance empresarial por meio de soluções práticas.

As últimas décadas foram marcadas por lutas pela igualdade de 
gênero. As mulheres conquistaram independência e vêm ocupando 
espaços que antes, eram exclusivos dos homens. Nesse cenário, o 
empreendedorismo feminino traz importantes contribuições para 
a sociedade. Cada vez mais empresárias atuam no mercado. Po-
rém, o mundo dos negócios ainda impõe obstáculos extras a elas. 

Existem aproximadamente 9,3 milhões de empreendedoras 
no Brasil, o que corresponde a 34% dos donos de um negócio 
no país. Os dados são do Sebrae, segundo o qual a quantidade 
de empresárias consideradas chefes de domicílio chega a 45%, 
superando o número de mulheres que dependem do dinheiro 
do cônjuge. Isso significa que elas assumiram o protagonismo 
em seus lares, pois provém a principal fonte de renda da família.

O empreendedorismo feminino também se caracteriza pela 
qualificação. As donas de negócio têm escolaridade maior (16%). 
Além disso, apresentam taxas de inadimplência mais baixas 
(3,7% para elas contra 4,2% para eles). Empreendedorismo fe-
minino é mais que mulheres abrindo empresas. Trata-se de uma 
ferramenta de transformação social. Veja dicas para participar 
dessa transformação:
 1) Estude o mercado - Um novo negócio surge para sa-

tisfazer uma demanda de mercado. Dito de outra forma, 
você deve entender quais são as necessidades do público, 
isto é, quais serviços ou produtos estão faltando em sua 
região. Escolha uma área de seu interesse e invista! Vale 
dar atenção especial aos setores de tecnologia e inovação, 
que são mais lucrativos. 

 2) Planeje o seu negócio - Agora é hora de organizar o 
orçamento. Antes de empreender, você deve prever os 
custos para adquirir materiais, instalar maquinário, con-
tratar equipe, divulgar os serviços e fazer o que mais for 
preciso para entrar em operação. Lembre-se de pesquisar 
sobre impostos e enquadramento tributário.

 3) Busque capacitação - Existem organizações que ajudam 

Cinco razões para todo 
empreendedor buscar uma mentoria
Aprender com quem tem experiência na área pode otimizar as estratégias de um negócio, estimular 
seu crescimento e proporcionar economia de forma significativa

e a categorização de 
seus fornecedores e 
de produtos. Tudo isso 
utilizando a tecnologia a 
favor da tomada de deci-
são, que é sempre feita  
com acompanhamento, 
garantindo que todos 
os envolvidos estejam 
alinhados. O software 
da Área Central dispo-
nibiliza gráficos com 
os fornecedores mais 
relevantes, pulverizan-
do o potencial do em-
presário. Para muitos, 
essa é uma nova forma 
de enxergar o próprio 
negócio.

 5) Otimizar a gestão 
do tempo - Muitos 
empreendedores pos-
suem tempo escasso. 
Por isso, o processo de 
mentoria, além de ser 
feito de forma remota, 
ajuda na organização 
da gestão, prazos e 
logística. Dessa forma, 
planejamento e execu-
ção são realizados em 
menos tempo. Soman-
do o uso da tecnologia 
com a expertise em 
consultoria, o mento-
rado que coloca em 
prática essas melhorias 
está contribuindo com 
o próprio desenvolvi-
mento, de seu negócio 
e do ecossistema de 
inovação.

Fonte e outras informa-
ções: (www.areacentral.
com.br).
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produto o empreen-
dedor pode adquirir 
para seu negócio, os 
prazos para efetuar a 
aquisição, auxílio na 
negociação e como 
otimizar o processo 
de compra conjunta. 
Esses pilares estão di-
retamente conectados 
com o desempenho 
das companhias. São 
muitas as variáveis, 
como o mix de produ-
tos, por exemplo, mas 
essa consultoria pode 
gerar uma economia 
de aproximadamente 
10%. Vale ressaltar 
que a compra conjun-
ta pode ser feita para 
mercadorias que serão 
utilizadas no seu negó-
cio ou revendidas. 

 3) Criar conexão com 
stakeholders - A 
identificação de poten-
ciais parceiros confere 
ao empreendedor mais 

possibilidades de ala-
vancar seu negócio. 
Durante a mentoria 
feita em grupos em-
presariais, é possível 
desenvolver habilida-
des empreendedoras 
e aprimorar a perfor-
mance da empresa 
com sinergia. O con-
tato desses grupos é 
intermediado por um 
gestor de projetos, res-
ponsável pela apresen-
tação de boas práticas 
para ganhos reais. O 
resultado é um cres-
cimento em conjunto 
e a possibilidade de 
desenvolver parcerias 
sólidas, que ajudam a 
alavancar os lucros. 

 4) Desenvolver caracte-
rísticas estratégicas 
- A jornada do men-
torado começa com a 
coleta de informações. 
O segundo passo con-
siste em fazer o cadastro 

Mulheres empreendedoras têm 
qualificação e números são positivos

Existem 9,3 milhões de empreendedoras no Brasil, o que 
corresponde a 34% dos donos de um negócio no país.

Ph
ot

od
jo

_C
A

N
VA

pequenas empreendedoras a tirar um projeto do papel. 
O próprio Sebrae oferece consultorias que dão ótimas 
dicas para quem está começando. Junto a isso, leia sobre 
administração, gestão de pessoas, marketing, finanças e 
vendas. Uma dona de negócio precisa entender um pouco 
de tudo isso para prosperar.

 4) Faça networking - Sabe aquela história de que sozinhas 
vamos mais rápido, mas juntas vamos mais longe? Essa 
lógica se aplica perfeitamente ao empreendedorismo 
feminino. É importante conhecer outras empresárias, em 
encontros presenciais ou em grupos pela internet, para 
fortalecer parcerias. Elas poderão se tornar fornecedoras, 
clientes ou até mesmo sócias. Os sites de redes sociais 
são uma  ferramenta para fazer networking. 

 5) Procure uma linha de crédito - Se você não tem muito 
capital para investir, deve buscar uma linha de crédito 
compatível com seus ganhos.  Fonte e outras informações: 
(www.cresol.com.br).

Carlos Eduardo Sedeh (*)
 
Apesar de essencial, o setor de teleco-

municações, no Brasil, é extremamente 
tributado. Aqui, os impostos para as 
operadoras são altos, se equivalem aos 
pagos por bens supérfluos e de luxo, o 
que não é compatível com a necessida-
de e importância desses serviços. Em 
2020, o setor de telecomunicações de-
sembolsou R$ 60,6 bilhões em tributos, 
o que representa uma parte significativa 
do faturamento das empresas. 

Importante ressaltar que os lucros 
gerados, assim como os dividendos 
pagos aos acionistas, representam 
um valor significativamente menor 
para remunerar os empreendedores e 
empresas - que correm riscos - do que 
a fatia do governo. Que, por sua vez, 
recebe seu quinhão, esteja a empresa 

dando resultado positivo, ou não. 
Logo, ter uma política que vise a 

desoneração, para que as operadoras 
tenham uma taxação mais justa, possi-
bilitaria melhoria dos serviços prestados, 
investimento em novas tecnologias, 
como o 5G e IoT, além do barateamento 
para o consumidor final. Isso porque, se 
pensarmos que o ICMS não é unificado 
e cada Estado tem autonomia para 
praticar o valor que desejar, não há uma 
competição igualitária. 

As “guerras fiscais” entre estados 
acabam criando situações com tribu-
tações artificiais - oferecendo alíquotas 
diferentes ou mesmo isenções para 
um tipo ou outro de empresas, sem 
critérios baseados em sua relevância 
geral. Há, atualmente, um julgamento 
no STF que discute as alíquotas do 

ICMS sobre as operações envolvendo 
energia elétrica e serviços de teleco-
municações. Ele está suspenso desde 
de junho, devido ao pedido de vistas 
do ministro Gilmar Mendes. Algo que 
teremos que aguardar. 

Enquanto isso, o Estado de Santa 
Catarina, recentemente, foi autori-
zado a conceder redução da base de 
cálculo do imposto nas prestações 
internas de serviços de telecomuni-
cações ao consumidor final. Isso é 
positivo, representa um avanço, mas 
a unificação e redução desse tributo 
em todo o país seria a solução final, a 
mais correta e que evitaria essas so-
luções temporárias, que muitas vezes 
servem de prêmio para empresas que 
adotam planejamentos tributários 
mais arrojados. 

Hoje o ICMS tem sua base em 25% 
(por dentro), chegando a 37% em 
alguns Estados. Uma taxação, ao meu 
entender, descabida e incompatível 
com uma sociedade digital, que vê 
sua demanda pelas telecomunicações 
aumentar a cada dia. Além disso, a 
PEC 45 e a PEC 110, que preveem a 
unificação de alguns impostos e que 
está em andamento na Câmara é outro 
ponto que precisa ser visto pela ótica 
do setor de telecomunicações, para 
que seja aprovado um projeto que 
garanta que não haja, sob nenhuma 
hipótese, aumento de impostos. 

Há setores da economia, que con-
tam, em nível nacional, com incentivos 
via desonerações, facilidade em ex-
portações, isenções, entre outros. O 
mercado de telecomunicações, mesmo 

se tornando essencial em qualquer 
domicílio e empresa, não conta com 
um plano nacional, deixando para os 
Estados a função de regular um impos-
to que, no melhor dos casos (usando 
a base de 25%), representa mais de 
40% do valor final de uma nota fiscal. 

Ter modelos de tributação mais 
inteligentes e justos - longe das deso-
nerações artificiais e cargas altíssimas, 
é um vetor importante para acelerar-
mos o desenvolvimento tecnológico e 
democratização do acesso à Internet. 
Isso é necessário e possível. Espera-
mos que seja logo. 

(*) - É CEO da Megatelecom, empresa que 
oferece serviços personalizados na área de 

telecomunicações e Vice-presidente Executivo 
da Telcomp (Associação Brasileira das 

Prestadoras de Serviços de Telecomunicações 
Competitivas).

Serviços de telecomunicações são bens supérfluos? 
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Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Ética, Integridade e 
Sustentabilidade

Com o decreto do 
presidente da re-
pública, na semana 

passada, que determinou 
uma redução do consumo 
de energia elétrica pelos 
órgãos públicos entre 10% 
a 20% nos próximos meses, 
ficou evidente a realidade 
da crise hídrica, e o risco 
de apagão, mesmo que o 
decreto ainda não atinja 
estatais e o setor privado. 
Isso porque as hidrelétri-
cas, cuja operação depende 
de recursos hídricos, re-
presentam 70% da geração 
de energia para o sistema 
elétrico brasileiro.

Dessa forma, está claro 
que não serão apenas ór-
gãos públicos e empresas 
do setor de energia, com 
ações na bolsa, que so-
frerão o impacto da falta 
de chuvas e dos níveis já 
críticos de nossos reserva-
tórios, mas todas as empre-
sas que, independemente 
de porte ou faturamento, 
dependam do uso inten-
sivo de eletricidade como 
fonte de produção e de 
subsistência, inclusive as 
do setor de de serviços: res-
taurantes, bares, salões de 
beleza, hoteis, lavanderias 
e pequenos comércios, que 
também têm obrigações 
quanto aos padrões de hi-
giene e limpeza, diante das 
leis sanitárias a cumprir, 
e que já sofrem para se 
manter operantes em meio 
à pandemia.

Em meio a esse agra-
vamento anunciado dos 
riscos de interrupção no 
fornecimento de energia 
elétrica e diante da realida-
de da famigerada bandeira 
2, que impõe custos extras 
às empresas e à popula-
ção, todos os setores de 
negócios e a sociedade 
precisam se conscientizar 
sobre o problema do des-
matamento e da aceleração 
das mudanças climáticas, 
que provocam grandes 
períodos de seca e outras 
intempéries extremas, re-
presentando uma ameaça 
real, e constante daqui em 
diante, para as condições 
de desenvolvimento eco-
nômico e social, bem como 
para a sustentabilidade do 
planeta.

Vale ressaltar que, um 
evento empresarial re-
cente, patrocinado por 
uma grande gestora de 
investimentos financeiros, 
contou com a presença 
de executivos de grandes 
empresas agropecuárias, 
a Aegea, de saneamento, 
além de grandes do setor 
de energia renovável. O 
tema centro do debate 
foi o ESG, sigla em inglês 
para “Ambiental, Social e 
Governança”, sendo que 
os líderes dessas empresas 
enfatizaram a atenção prio-
ritária que estão dedicando 
a essa agenda para rever e 
reforçar suas estratégias e 
diretrizes de negócios. 

Diante da crise sanitária 
e econômica que perdura, 
a tal agenda ESG vem 
crescendo e se tornando 
cada vez mais conhecida 
dos líderes de empresas 
públicas e privadas, que já 
a enxergam como medida 
imprescindível para redu-
zir o impacto negativo dos 
negócios ao longo da cadeia 
produtiva, seja de ordem 
ambiental ou social, como 
o desmatamento de flores-

tas, esgotamento do solo 
e de recursos naturais, a 
emissão de poluentes, CO2 
e outros gases do efeito 
estufa, o problema dos re-
jeitos, resíduos tóxicos e do 
lixo plástico, as infrações 
quanto às leis ambientais 
e trabalhistas, incluindo 
violações de equidade e 
direitos humanos, como 
trabalho infantil ou escra-
vo, preconceito quanto à 
raça, gênero e outros com-
portamentos que agravam 
a desigualdade social e os 
níveis de pobreza da grande 
maioria da população.

Assim, a agenda ESG 
também se consolida como 
instrumento de impor-
tância crucial para a sus-
tentabilidade do próprio 
negócio, tendo como ob-
jetivo preparar a empresa 
para lidar com as mudanças 
inevitáveis que vêm por aí, 
buscando resiliência frente 
aos riscos que as acompa-
nham, tais como: 
	 •	Impactos	operacionais	

e financeiros decor-
rentes de mudanças 
climáticas e escassez 
de recursos naturais

	 •	Avaliações	 de	 investi-
dores sobre governan-
ça, gestão de riscos 
e potencial de valori-
zação da empresa no 
longo prazo

	 •	Evolução	 regulatória	
e demandas relacio-
nadas à proteção do 
meio ambiente, direitos 
humanos, tensões eco-
lógicas, éticas e sociais

	 •	Mudança	 de	 perfil,	
atitude e preferência 
dos clientes e consumi-
dores por marcas res-
ponsáveis com o meio 
ambiente e sociedade

	 •	Demandas	 atuais	 e	 fu-
turas dos stakeholders 
(todas as partes impac-
tadas pelo negócio, des-
de os seus acionaistas 
e colaboradores, até os 
agentes externos como 
clientes, fornecedores, 
comunidade e governo).

Esse movimento a favor 
de uma agenda de negó-
cios mais consciente das 
limitações do planeta e do 
impacto que as atividades 
econômicas causam ao 
meio ambiente chegam 
tarde, mas em tempo. Po-
rém, governos, lideranças e 
sociedade precisam se unir 
e agir rápido para reverter 
a gravidade da situação. 
E nesse contexto, não é 
à toa que a sigla dessa 
agenda contempla o “G” da 
governança, pois somente 
através de políticas de in-
tegridade, na área pública 
e privada, e relacionamento 
ético com todas as partes na 
busca por soluções para os 
problemas humanos, será 
possível construir uma so-
ciedade mais responsável, 
sustentável e justa para as 
pessoas, preservando as re-
lações econômicas, o meio 
ambiente e a qualidade de 
vida das gerações futuras.

Saiba quem é a nossa Colunista:

Denise Debiasi é Country Manager e Líder 
de Investigações Globais e Inteligência 

Estratégica da BRG Brasil, braço local da 
consultoria americana Berkeley Research 

Group (BRG), presente nos 6 continentes e 
mundialmente reconhecido pelo expertise e 
reputação de seus profissionais nas áreas 

de investigações globais e inteligência 
estratégica, governança e finanças 
corporativa, conformidade com leis 

nacionais e internacionais 
de combate à corrupção, antissuborno 
e antilavagem de dinheiro, arbitragem e 

suporte à litígios, entre outros serviços de 
importância primeira em 
mercados emergentes. 

Email: ddebiasi@thinkbrg.com 
Site Corporativo: www.thinkbrg.com.br

Siga: www.linkedin.com/company/brg-brasil/ 

As transformações 
pelas quais a socie-
dade está passando 

mudaram definitivamente 
os modelos de negócio de 
diversos segmentos, e para 
corresponder rapidamente 
a estes desafios, as empre-
sas estão se apoiando na 
transformação digital. Até 
mesmo as pequenas e mé-
dias empresas precisaram 
se adaptar e investir em 
infraestruturas completas 
de tecnologia e soluções 
ágeis para atender às novas 
demandas, que necessitam 
cada vez mais de integração.

Para atender a essas novas 
cargas de trabalho e simpli-
ficar o processo adoção e 
manutenção de ambientes 
ágeis, foram criadas novas 
ofertas de Serviços Geren-
ciados com o objetivo de 
terceirizar as atividades de 
gestão dos novos ambientes 
de TI das empresas. Dessa 
forma, as companhias con-
seguem agregar benefícios 
como criar rotinas mais 
inteligentes e eficazes, tra-
zendo mais produtividade 
às atividades não só do setor 
de TI, mas da empresa como 
um todo.

Além de proporcionar 
maior flexibilidade opera-
cional, aumento do foco no 
negócio e o desenvolvimento 
da equipe. 

O principal diferencial 
desses serviços está em 
proporcionar às empresas 

É preciso investir em infraestruturas completas de tecnologia e 
soluções ágeis para atender às novas demandas.

Serviços Gerenciados de TI que 
são indispensáveis à sua empresa
“Ao buscar um parceiro de serviços gerenciados de tecnologia, é fundamental avaliar a capacidade 
técnica e especialização da equipe fornecedora em questão"

zero day (que reconhe-
ce os comportamentos 
de uma ameaça).

 3) Gestão do ambiente 
de nuvem -  Com-
panhias que buscam 
por este serviço pas-
sam a contar com 
um ambiente estável, 
seguro e com a gestão 
otimizada e dentro 
das melhores práticas, 
sem instabilidades que 
possam gerar indis-
ponibilidade dos seus 
sistemas. O Solo Cloud 
Management	 propor-
ciona escalabilidade, 
segurança, robustez e 
um SLA (Service Level 
Agreement) de 99,5% 
de disponibilidade.

“Ao buscar um parceiro 
de serviços gerenciados de 
tecnologia, é fundamental 
avaliar a capacidade técnica 
e especialização da equipe 
fornecedora em questão. 
Além disso, a proximidade 
e alinhamento deste forne-
cedor com os fabricantes 
de tecnologia é importante. 
Equipes certificadas e apoia-
das por tais fabricantes, 
garantem o melhor uso da 
tecnologia e resposta rápida 
a problemas mais graves.”, 
destaca Audreyn Justus, 
Diretor	 de	 Marketing	 e	
Sócio Proprietário da Solo 
Network. - Fonte e outras 
informações: (www.solone-
twork.com.br).
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uma equipe profissional 
capacitada, a fim de gerar 
o máximo de performance 
para toda a infraestrutura 
de TI. O benefício também 
pode ser visto na economia 
gerada para a empresa, que 
não precisará investir nesses 
profissionais internamente, 
já que a disponibilidade do 
serviço é 24x7. Conheça 
três ofertas de serviços de 
Serviços Gerenciados de TI:
 1) Colaboração e pro-

dutividade - Se a 
empresa busca por 
uma comunicação mais 
efetiva, com a integra-
ção de e-mails, calen-
dários, mensageria, 
videoconferências e 
contatos; o serviço 
recomendado é o Solo 
Colaboração, solução 
que facilita a adoção de 

novas soluções que au-
mentam a produtivida-
de dos colaboradores, 
através de uma solução 
flexível e com suporte 
24h. 

 2) Segurança - Já se o 
que a empresa busca é 
gerenciar a segurança 
de dados e evitar o 
vazamento de infor-
mações confidenciais, 
existem duas soluções, 
o Solo Firewall e o Solo 
Endpoint Protection. 
Com elas, é possí-
vel blindar a empresa 
contra o alto número 
de ameaças diárias 
e brechas graves de 
segurança, através de 
soluções atualizadas 
e políticas efetivas de 
proteção, além de fer-
ramentas como a falha 

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
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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
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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

O número de ciberataques não 
para de crescer, colocando muitas 
empresas em um cenário de vulne-
rabilidade. O segmento campeão é o 
de varejo, uma vez que, por padrão, 
são ambientes muito acessados, além 
de ser um mercado que ganhou os 
holofotes nos últimos meses. Para 
se ter uma ideia, apenas no primeiro 
trimestre deste ano o Brasil sofreu 
mais de 3,2 bilhões de tentativas de 
ataques cibernéticos, segundo dados 
da Fortinet. 

Além disso, o aumento de possibi-
lidades de meios de pagamento para 
que o varejo se torne mais inclusivo, 
faz com que a complexidade dos 
processos de cibersegurança dessas 
empresas aumente, uma vez que a 

companhia deverá se preocupar com 
cada transação. Entretanto, o ponto 
positivo é que o setor financeiro é 
um dos mais robustos no que tange 
à segurança. 

De acordo com Gustavo Henrique 
Duani, Diretor de Cibersegurança 
da Claranet, a Análise de Vulnerabi-
lidade foi um dos serviços mais bus-
cados no último ano e é justamente 
o primeiro passo para a empresa 
que quer investir em ciberseguran-
ça. “Investigar quais são os pontos 
sensíveis de uma empresa é sempre 
o começo para que seja possível o 
desenvolvimento de um plano de 
mitigação, que pode incluir novos 
serviços, instalação de produtos ou 
consultoria para correção”, explica. 

O executivo ressalta ainda a consul-
toria para adequação à LGPD como 
outro serviço bastante procurado nos 
últimos	meses.	Mesmo	com	a	volta	das	
atividades presenciais, o investimento 
em cibersegurança deve continuar 
sendo o foco das empresas, uma vez 
que o modelo híbrido deve ser aderido 
por grande parte das companhias, que 
vão buscar se proteger de ciberataques 
com recursos tecnológicos. 

“A maior diferença para as empresas 
será a forma como os colaboradores 
se conectam à rede. No modelo 100% 
presencial, o ambiente era totalmente 
controlado e agora todos vão passar 
a acessar a partir de outros dispositi-
vos”, finaliza Duani. - Fonte e mais in-
formações: (https://br.claranet.com/).

Aumenta a busca por serviços de cibersegurança
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ainda mais importante para lidar com mudanças como foi 
durante a pandemia. 

2 - Visão do cliente sem silos - Da mesma forma, 
é importante que a tecnologia contribua para que a equi-
pe de atendimento tenha uma visão unificada de toda 
a jornada dos clientes. Se o agente perde tempo para 
achar uma informação, pedir dados do cliente, passar 
a demanda entre diferentes áreas e canais para enten-
der o que o cliente precisa, além daquele consumidor 
ter uma péssima experiência com a marca, a equipe de 
atendimento e muitas outras áreas perdem produtividade 
a todo momento. 

Na pesquisa Agilidade em Ação, vimos que 37% dos agen-
tes de empresas de médio porte dizem precisar de mais 
contexto do cliente para oferecer uma experiência melhor. 
Manter os dados coletados da experiência do cliente em 
silos entre as áreas é uma oportunidade perdida. 

O feedback do cliente e os dados relacionados devem ser 
compartilhados por toda a sua organização; da equipe de 
produto ao marketing. Essas informações podem alimen-
tar a tomada de decisões informada e baseada em dados, 
consequentemente aumentando a aquisição e fidelidade 
do cliente.

3 - Otimizando processos pela automação e 
autoatendimento - Além de ter as informações corretas 
em mãos, os líderes também podem otimizar o trabalho 
da equipe ao adotar recursos de automação e inteligência 
artificial. Embora não seja um substituto para os seres 
humanos, implementar chatbots com tecnologia de IA, por 
exemplo, ajuda a filtrar os chamados mais simples para que 
o agente foque nos clientes que querem de fato falar com 
um atendente humano. 

Se uma transferência for necessária, os bots podem 
fazer com que suas contrapartes humanas se adaptem 
rapidamente ao contexto e tornar a solução de problemas 
mais rápida e eficiente. Se a empresa também investe em 
criar um bom canal de autoatendimento, como Centrais 
de Ajuda e Perguntas Frequentes, muitos dos problemas 
mais simples podem ser resolvidos pelo próprio cliente - e 
o Agilidade em Ação mostra que 61% dos consumidores 
preferem fazer isso para achar respostas. 

4 - Manter-se à frente das mudanças - Por fim, 
é preciso treinar as equipes para que possam aprovei-
tar o melhor dos processos e tecnologias disponíveis, e 
constantemente aprender e se adaptar às mudanças do 
mercado, da empresa e do cliente. Ter um olhar conti-
nuamente atento a todos estes fatores e muitos outros 
se tornará parte da cultura ágil da empresa e da área 
de atendimento. 

Afinal, agilidade é um músculo que, assim como tantos 
outros, precisa ser exercitado com frequência para alcançar 
os resultados esperados da equipe e consequentemente 
em toda a experiência que o cliente terá com a sua marca.

(*) - É consultor de Soluções da Zendesk Brasil.

E isto é feito criando processos e padrões movidos pela 
colaboração e pelo compartilhamento de conhecimento. 
A colaboração continua sendo um desafio para todas as 
empresas. Hoje, 48% dos agentes na América Latina con-
sideram ainda não possuir as ferramentas necessárias para 
trabalhar de casa, e sem isto dificilmente a empresa atingirá 
seus objetivos com o cliente. 

Criar um ambiente que facilite a colaboração aberta e o 
compartilhamento de conhecimento é uma maneira po-
derosa de melhorar a eficiência da equipe. Por exemplo, 
se um agente resolve um problema difícil para um cliente, 
documentar e compartilhar esse esforço pode poupar outros 
agentes de complicações semelhantes e ajudar os clientes 
com mais agilidade. 

Portanto, escolher tecnologias flexíveis e integradoras que 
possibilitem o compartilhamento de informações se torna 

Você se lembra das vezes em que se irritou esperando na linha de telefone para ser atendido, dos longos formulários para preencher 
e da ansiedade em ter que ficar repetindo seus dados pessoais cada vez que era passado de área em área? Pois é, as experiências 

negativas ficam conosco, e não só para os clientes como também para as equipes que trabalham na ponta do atendimento

Fábio Gonçalves (*)      

A pesquisa CX Trends 2021 mostrou que 75% dos times 
de atendimento nas empresas latinoamericanas estão 
se sentindo sobrecarregados e mais da metade passou 

a trabalhar de casa, mudando toda a estrutura e apoio que 
tinham de trabalho. A pandemia trouxe à tona inúmeros 
desconfortos e problemas pessoais a todos, mas grande 
parte do estresse também está relacionado à velocidade 
com que as empresas tiveram que reestruturar seus times 
e processos da noite para o dia.

E por que estamos falando dos times de atendimento? A 
verdade é que a percepção dos clientes sobre uma marca, 
hoje se embasa muito mais na experiência deles com a 
marca, especialmente quando precisam conversar com 
elas para resolver um problema, do que propriamente o 
produto e o preço. 

E quem lida com essa jornada são as equipes de CX e 
atendimento ao cliente. Se ali falta tecnologia, suporte e 
processos adequados para atender ao cliente como ele 
espera, dificilmente ele terá uma boa experiência e conti-
nuará com a marca.

1- A influência da liderança na agilidade - O 
estudo Agilidade em Ação mostra que 82% dos agentes 
de atendimento na América Latina disseram que suas 
lideranças consideram a agilidade importante para o 
sucesso do negócio. Por isso, o primeiro ponto que tra-
go é a importância do envolvimento das lideranças em 
promover uma cultura que tenha agilidade e o cliente 
no centro. 
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1. CONTEXTO OPERACIONAL: O Banco PSA Finance Brasil S.A. (“Banco PSA”) opera como banco múltiplo com 
as carteiras de investimento, crédito e financiamento. Foram firmados contratos com o Conglomerado Santander, 
para a prestação de serviços relacionados à gestão/controle operacional das operações de crédito a serem re-
alizadas através do Banco PSA. Em 1° de agosto de 2016, após aprovação pelas autoridades concorrenciais e 
autoridades regulatórias bancárias, ocorrida em 18/05/2016, ocorreu a transferência de 50% (cinquenta por cento) 
por parte do “Banque PSA Finance” (empresa estabelecida na França) para Aymoré Crédito Financiamento e 
Investimento S.A. (Aymoré EFI), empresa pertencente ao Banco Santander (Brasil) (Banco Santander) e estabe-
lecida no Brasil, cabendo a esta última, a atribuição da Gestão dos negócios compartilhada com o Banco PSA.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras da Instituição fo-
ram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto 
às normas do CMN e demais diretrizes previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Na-
cional (COSIF) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no que não conflitam com as normas emitidas pelo 
BACEN e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A Resolução CMN nº 4.818/2020 e a Resolução 
BCB nº 2/2020 estabelecem os critérios gerais e procedimentos para elaboração e divulgação das Demonstrações 
Financeiras. A Resolução BCB nº 2/2020, revogou a Circular BACEN nº 3.959/2019, e entrou em vigor em 1º de 
janeiro de 2021 sendo aplicável na elaboração, divulgação e remessa de Demonstrações Financeiras a partir de 
sua entrada em vigor, abrangendo as Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020. A referida norma, 
entre outros requisitos, determinou a evidenciação em nota explicativa, de forma segregada, dos resultados recor-
rentes e não recorrentes. Em 27 de maio de 2021 foi publicada a Resolução CMN n° 4.911 que passará a vigorar 
em 1º de janeiro de 2022 e propõem alterações nos documentos e divulgações a serem realizados. O Banco 
está em processo de avaliação e adaptações para atendimento da Resolução. A preparação das demonstrações 
financeiras requer a adoção de estimativas por parte da Administração, impactando certos ativos e passivos, divul-
gações sobre provisões e passivos contingentes e receitas e despesas nos períodos demonstrados. Uma vez que 
o julgamento da Administração envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrência de eventos futuros, 
os montantes reais podem diferir dessas estimativas. A Administração autorizou a emissão das demonstrações 
financeiras para o semestre findo em 30 de junho de 2021 na reunião realizada em 27 de agosto de 2021.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: a) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: As Demonstrações 
Financeiras estão apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação do Banco PSA. b) Apuração 
do Resultado: O regime contábil de apuração do resultado é o de competência, e considera os rendimentos, 
encargos e variações monetárias ou cambiais, calculados a índices ou taxas oficiais, pro rata dia, incidentes sobre 
ativos e passivos atualizados até a data do balanço. c) Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes: Os 
saldos realizáveis e exigíveis em até 12 meses são classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente. 
Os títulos classificados como títulos para negociação, independentemente da sua data de vencimento, estão clas-
sificados integralmente no ativo circulante, conforme estabelecido pela Circular BACEN 3.068/2001. d) Caixa e 
Equivalentes de Caixa: Para fins da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e equivalentes de caixa correspon-
dem aos saldos de disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez com conversibilidade imediata, sujeito 
à um insignificante risco de mudança de valor ou com prazo original igual ou inferior a noventa dias. e) Aplicações 
interfinanceiras de Liquidez e Créditos Remunerados Vinculados ao BACEN: As aplicações prefixadas são 
registradas pelo valor de resgate, deduzido das rendas pertencentes ao período futuro, e as pós-fixadas pelo valor 
de custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. As aplicações no mercado aberto são classi-
ficadas no ativo circulante e realizável a longo prazo em função de seus prazos de vencimento, independentemente 
dos prazos de vencimento dos papeis que lastreiam as operações. f) Títulos e Valores Mobiliários: A carteira de 
títulos e valores mobiliários está demonstrada, conforme Circular BACEN nº 3.068/2001, pelos seguintes critérios 
de registro e avaliação contábeis: I - Títulos para negociação; II - Títulos disponíveis para venda; e III - Títulos 
mantidos até o vencimento. Na categoria títulos para negociação estão registrados os títulos e valores mobiliários 
adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados e na categoria títulos mantidos até o 
vencimento, aqueles para os quais existe intenção e capacidade financeira do Banco de mantê-los em carteira até 
o vencimento. Na categoria títulos disponíveis para venda, estão registrados os títulos e valores mobiliários que 
não se enquadram nas categorias I e III. Os títulos e valores mobiliários classificados nas categorias I e II estão 
demonstrados pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, calculados pro 
rata dia, ajustados ao valor de mercado, computando-se a valorização ou a desvalorização decorrente de tal ajuste 
em contrapartida: (1) da adequada conta de receita ou despesa, líquida dos efeitos tributários, no resultado do 
período, quando relativa a títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos para negociação; e (2) da 
conta destacada do patrimônio líquido, líquida dos efeitos tributários, quando relativa a títulos e valores mobiliários 
classificados na categoria títulos disponíveis para venda. Os ajustes ao valor de mercado realizados na venda des-
ses títulos são transferidos para o resultado do período. Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria 
mantidos até o vencimento estão demonstrados pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a 
data do balanço, calculados pro rata dia. As perdas de caráter permanente no valor de realização dos títulos e valo-
res mobiliários classificados nas categorias títulos disponíveis para venda e títulos mantidos até o vencimento são 
reconhecidas no resultado do período. Requisitos mínimos no processo de apreçamento de instrumentos finan-
ceiros: A Resolução CMN 4.277 de 31 de outubro de 2013 (que entrou em vigor em 30 de junho de 2015) dispõe 
sobre requisitos mínimos a serem observados no processo de apreçamento de instrumentos financeiros avaliados 
pelo valor de mercado e quanto à adoção de ajustes prudenciais por instituições financeiras. Os instrumentos 
financeiros de que trata a Resolução incluem: a) Títulos e valores mobiliários classificados nas categorias “títulos 
para negociação” e “títulos disponíveis para venda”, conforme a Circular Bacen 3.068, de 8 de novembro de 2001;                                                                            
b) Instrumentos financeiros derivativos, conforme a Circular Bacen 3.082, de 30 de janeiro de 2002; e c) Demais 
instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado, independentemente da sua classificação na carteira de 
negociação, estabelecida na Resolução CMN 3.464, de 26 de junho de 2007. De acordo com esta Resolução, o 
Banco passou a estabelecer procedimentos para a avaliação da necessidade de ajustes no valor dos instrumentos 
financeiros citados acima, observando os critérios de prudência, relevância e confiabilidade. Esta avaliação inclui, 
entre outros fatores, o spread de risco de crédito no registro do valor a mercado destes instrumentos. Os instru-
mentos financeiros são inicialmente reconhecidos ao valor justo e os que não são mensurados ao valor justo no 
resultado são ajustados pelos custos de transação. Os ativos e passivos financeiros são posteriormente mensura-
dos, no fim de cada período, mediante o uso de técnicas de avaliação. Esse cálculo é baseado em premissas, que 
levam em consideração o julgamento da Administração com base em informações e condições de mercado exis-
tentes na data do balanço. O Banco PSA classifica as mensurações ao valor justo usando a hierarquia de valor 
justo que reflete o modelo utilizado no processo de mensuração, e está de acordo com os seguintes níveis hierár-
quicos: Nível 1: Determinados com base em cotações públicas de preços (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos e passivos Idênticos, incluem títulos da dívida pública, ações e derivativos listados. Nível 2: São os derivados 
de dados diferentes dos preços cotados incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, direta-
mente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços). Nível 3: São derivados de técnicas de avaliação que 
incluem dados para os ativos ou passivos que não são baseados em variáveis observáveis de mercado (dados não 
observáveis). Os títulos e valores mobiliários de alta liquidez com preços observáveis em um mercado ativo estão 
classificados no nível 1. g) Carteira de Crédito e Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de 
Crédito: A carteira de créditos é demonstrada pelo seu valor presente, considerando os indexadores, taxa de juros 
e encargos pactuados, calculados pro rata dia até a data do balanço. Para operações vencidas a partir de 60 dias 
o reconhecimento em receitas só ocorrerá quando do seu efetivo recebimento. O Banco PSA Finance, efetua a 
baixa de créditos para prejuízo quando estes apresentam atraso superior a 360 dias. No caso de operações de 
crédito de longo prazo (acima de 3 anos) são baixadas quando completam 540 dias de atraso. A operação de 
crédito baixado para prejuízo é registrada em conta de compensação pelo prazo mínimo de 5 anos e enquanto não 
esgotados todos os procedimentos para cobrança. As provisões para operações de crédito são fundamentadas 
nas análises das operações de crédito em aberto (vencidas e vincendas), na experiência passada, expectativas 
futuras e riscos específicos das carteiras e na política de avaliação de risco da Administração na constituição das 
provisões, conforme estabelecido pela Resolução CMN 2.682/1999. h) Outros Ativos: h.1) Ativos não financeiro 
mantido para venda: A partir de 01 de janeiro de 2021 entraram em vigor as Resoluções CMN nº 4.747 e nº 4.748 
de agosto de 2019 e a Carta-Circular BACEN nº 3.994, que estabelecem critérios para reconhecimento e mensu-
ração de ativos não financeiros mantidos para venda pelas Instituições Financeiras. A Resolução CMN nº 4.747, 
entre outros requisitos, estabelece que a depender da origem dos ativos não financeiros mantidos para venda, as 
instituições financeiras devem os classificar como: a) próprios; b) recebidos em liquidação de instrumento financei-
ro de difícil ou duvidosa como forma de pagamento de instrumentos financeiros de duvidosa solução não destina-
dos ao uso próprio. A Resolução CMN nº 4.748, estabelece que as instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar o Pronunciamento Técnico CPC 46 - Mensu-
ração do Valor Justo (CPC46) na mensuração de elementos patrimoniais e de resultado, nas situações em que a 
mensuração pelo valor justo de tais elementos esteja prevista em regulamentação específica. Os ativos são clas-
sificados como bens apreendidos e reconhecidos como ativo quando da efetiva posse. Os ativos recebidos quando 
da execução de empréstimos são registrados inicialmente pelo menor valor entre: (i) o valor justo do bem menos 
os custos estimados para sua venda, ou (ii) o valor contábil do empréstimo. Reduções posteriores no valor justo do 
ativo são registradas como provisão para desvalorização, com um débito correspondente no resultado.  Os custos 
da manutenção desses ativos são lançados à despesa conforme incorridos. A política de venda destes bens con-
templa a realização de leilões periódicos que são divulgados previamente ao mercado além de considerar a restri-
ção para a manutenção em propriedade da Instituição pelo prazo máximo de um ano, expedidas pelo órgão regu-
lador brasileiro (Banco Central do Brasil). Este prazo pode ser prorrogável a critério do referido regulador. h.2) 
Despesas Antecipadas: São contabilizadas as aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos bene-
fícios ou prestação de serviços ocorrerão em exercícios seguintes e são apropriadas ao resultado, de acordo com 
a vigência dos respectivos contratos de operações de crédito. i. Imobilizado de Uso: É demonstrado ao custo de 
aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas e está sujeito à avaliação do valor recuperável em 
períodos anuais. A depreciação do imobilizado é feita pelo método linear, com base nas seguintes taxas anuais: 
instalações, móveis, equipamentos de uso e sistemas de segurança e comunicações - 10% e sistemas de proces-
samento de dados e veículos - 20%. j) Intangível: Os gastos com desenvolvimento do ambiente tecnológico, rela-
cionados com os novos projetos e produtos comerciais do Banco, são diferidos pelo prazo de 5 anos tão logo o 
desenvolvimento do projeto ou produto esteja concluído. A amortização do intangível é feita pelo método linear, 
com base na taxa anual de sistemas de processamento de dados - 20%. k) Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes: O Banco PSA é parte em processos judiciais e administrativos de natureza tributária, cível 
e trabalhista, decorrentes do curso normal de suas atividades. As provisões incluem as obrigações legais, proces-
sos judiciais e administrativos relacionados a obrigações tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação 
é sua legalidade ou constitucionalidade, que independentemente da avaliação acerca da probabilidade de perda, 
têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras. As provisões são reavaliadas 
em cada data de balanço para refletir a melhor estimativa corrente e podem ser total ou parcialmente revertidas ou 
reduzidas quando deixam de ser prováveis as saídas de recursos e obrigações pertinentes ao processo, incluindo 
a decadência dos prazos legais, o trânsito em julgado dos processos, dentre outros. As provisões judiciais e admi-
nistrativas são constituídas quando o risco de perda da ação judicial ou administrativa for avaliado como provável 
e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, com base na natureza, complexidade, e 
histórico das ações e na opinião dos assessores jurídicos internos e externos e nas melhores informações dispo-

  Nota 30/06/2021 31/12/2020
Ativo Circulante  876.276 898.132
Disponibilidades 4 & 17.e 9.780 6.237
Instrumentos Financeiros  865.189 886.486
 Títulos e Valores Mobiliários 4 & 5 19.364 45.268
 Operações de Crédito 7.a 824.682 821.418
 Outros Ativos Financeiros 6 21.143 19.800
Provisões para Perdas Esperadas 
 Associadas ao Risco de Crédito 7.e (16.532) (17.721)
Outros Ativos  17.839 23.130
 Diversos 9 12.616 20.160
 Ativos não financeiro mantidos para venda 10 5.139 2.924
 Despesas Antecipadas 10 84 46
Ativo não Circulante  607.722 640.155
Instrumentos Financeiros  565.902 599.421
 Operações de Crédito 7.a 565.902 599.421
Provisões para Perdas Esperadas 
 Associadas ao Risco de Crédito 7.e (11.344) (12.931)
Outros Ativos  9.140 9.218
 Diversos 9 9.140 9.218
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos 8.a 33.471 33.677
Imobilizado de Uso 11.a 417 2.140
Outras Imobilizações de Uso  958 3.472
(Depreciações Acumuladas)  (540) (1.332)
Intangíveis 11.b 10.136 8.630
Outros Intangíveis  12.500 10.007
(Amortizações Outros Intangíveis)  (2.364) (1.377)
Total do Ativo  1.483.998 1.538.287

                         Reservas de Lucros

  Nota Capital Social Reserva Legal Reserva Estatutária Lucros Acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2019  229.756 27.187 5.500 - 262.443

 

Lucro Líquido  - - - 10.424 10.424

Destinações: 

Reserva Legal 16.c - 521 - (521) -

Reserva para Reforço de Capital de Giro 16.d - - 9.903 (9.903) -

Saldos em 30 de Junho de 2020  229.756 27.708 15.403 - 272.867

Mutações do Período  - 521 9.903 - 10.424

 

Saldos em 31 de Dezembro de 2020  229.756 28.418 15.439 - 273.613

 

Lucro Líquido  - - - 11.562 11.562

Destinações:

Reserva Legal 16.c - 578 - (578) -

Reserva para Reforço de Capital de Giro 16.d - - 10.984 (10.984) -

Dividendos destinados 16.b - - (15.000) - (15.000)

Saldos em 30 de Junho de 2021  229.756 28.996 11.423 - 270.175

Mutações do Período  - 578 (4.016) - (3.438)

  Nota 30/06/2021 31/12/2020

Passivo Circulante  756.645 798.273

Depósitos e Demais Instrumentos Financeiros 12 689.132 742.049

 Depósitos Interfinanceiros  622.772 691.756

 Depósitos à Prazo  66.360 50.293

Outros Passivos  67.513 56.224

 Obrigações Sociais e Estatutárias 16.b 15.000 11.692

 Obrigações Fiscais Correntes 13 14.221 17.726

 Diversos 14 38.292 26.806

Passivo não Circulante  452.704 460.271

Depósitos e Demais Instrumentos Financeiros 12 441.627 449.274

 Depósitos Interfinanceiros  349.136 348.561

 Depósitos à Prazo  92.491 100.713

Outros Passivos  11.077 10.997

 Diversos 14 11.077 10.997

Resultados de Exercícios Futuros 17.e 4.473 6.130

Resultados de Exercícios Futuros  4.473 6.130

Patrimônio Líquido 16 270.175 273.613

Capital Social  229.756 229.756

Reservas de Lucros  40.419 43.857

Total do Passivo e Patrimônio Líquido  1.483.998 1.538.287

   01/01 a 01/01 a
  Nota 30/06/2021 30/06/2020
Receitas da Intermediação Financeira  84.214 102.378
Operações de Crédito  83.687 101.296
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários  526 1.082
Despesas da Intermediação Financeira  (35.806) (54.048)
Operações de Captação no Mercado  (28.539) (43.081)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito   7.e (7.267) (10.967)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira  48.407 48.330
Outras Receitas (Despesas) Operacionais  (27.881) (28.292)
Receitas de Prestação de Serviços  123 139
Rendas de Tarifas Bancárias  4.530 5.589
Despesas de Pessoal  (12.795) (13.402)
Outras Despesas Administrativas 18 (12.065) (13.403)
Despesas Tributárias  (2.925) (3.206)
Outras Despesas Operacionais 19 (4.748) (4.009)
Resultado Operacional  20.526 20.038
Resultado não Operacional  759 58
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações  21.285 20.096
Imposto de Renda e Contribuição Social 20 (9.657) (8.879)
Provisão para Imposto de Renda  (5.188) (6.412)
Provisão para Contribuição Social  (4.262) (5.265)
Ativo (Passivo) Fiscal Diferido  (206) 2.798
Participação dos Empregados no Lucro  (66) (793)
Lucro Líquido  11.562 10.424
No de Ações (Mil) 16.a 209.354 209.354
Lucro por Lote de Mil Ações (em R$)  55,23 49,79

 01/01 a 01/01 a
 30/06/2021 30/06/2020
Lucro Líquido do Semestre 11.562 10.424
Outros Resultados Abrangentes - -
Outros Ajustes - -
Resultado Abrangente Total do Semestre 11.562 10.424

  01/01 a 01/01 a
 Nota 30/06/2021 30/06/2020
Atividades Operacionais 
Lucro Líquido  11.562 10.424
Ajustes ao Lucro Líquido  9.195 9.681
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito 7.e 7.267 10.967
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 8.a 206 (2.798)
Provisão para Passivos Contingentes 15.c (118) 429
Atualização Monetária de Passivos Contingentes 15.c 657 280
Depreciações e Amortizações 11 1.183 803
Variações em Ativos e Passivos  (30.461) 3.613
(Aumento) Redução em Operações de Crédito  20.212 294.186
(Aumento) Redução em Outros Ativos Financeiros  (1.343) 20.208
(Aumento) Redução em Outros Ativos  5.369 3.076
(Aumento) Redução em Ativos Fiscais Correntes e Diferidos  206 (2.798)
Aumento (Redução) em Depósitos e Demais Instrumentos Financeiros  (60.564) (314.039)
Aumento (Redução) em Outros Passivos  10.838 16.192
Aumento (Redução) em Resultados de Exercícios Futuros  (1.657) (9.319)
Imposto Pago  (3.522) (3.893)
Caixa Líquido Originado (Aplicado) em Atividades Operacionais  (9.704) 23.718
Atividades de Investimento
    Aquisição de Imobilizado de Uso 11 - (569)
    Baixas de Imobilizado de Uso 11 1.527 637
    Aquisição de Intangíveis 11 (2.493) (2.868)
Caixa Líquido Originado (Aplicado) em Atividades de Investimento  (966) (2.800)
Atividades de Financiamento 
Dividendos Pagos 16.b (1.755) (14.206)
Juros Sobre Capital Próprio Pagos 16.b (9.938) (14.486)
  (11.693) (28.692)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamento  (11.693) (28.692)
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa  (22.362) (7.774)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 4 51.505 61.958
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 4 29.144 54.184
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Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. 
as demonstrações financeiras do Banco PSA Finance  Brasil S.A. (Banco PSA), relativas ao semestre findo em 
30 de junho de 2021, acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes. Contexto 
Operacional: Após a assinatura de um acordo de parceria europeu entre o Banco PSA Finance e Santander 
Consumer Finance, as sociedades comuns no Brasil iniciaram suas atividades em 1º de agosto de 2016, cabendo 
a cada um dos acionistas 50% de participação societária e compartilhamento da Gestão via Conselho de Admi-
nistração e Diretoria Executiva. Estas sociedades oferecem financiamento para as concessionárias de automóveis 
das marcas Peugeot, Citroën e DS, assim como para seus clientes no Brasil, e venda de produtos de seguro.  A 
parceria contribui para reforçar a competitividade do Banco PSA, em benefício dos clientes das três marcas, 
Peugeot, Citroën e DS. Patrimônio Líquido e Resultado: O Lucro Líquido apresentado no 1º semestre de 2021 
foi de R$ 11.562 (30/06/2020 - R$ 10.424).  Em 30 de junho de 2021, o Patrimônio Líquido atingiu o montante 

níveis. Para os processos cujo o risco de perda é possível, as provisões não são constituídas e as informações são 
divulgadas nas notas explicativas (Nota 15.e) e para as provisões cujo risco de perda é remota não é requerida a 
divulgação. Os ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou deci-
sões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente 
certo. Os ativos contingentes com êxito provável, quando existentes, são apenas divulgados nas demonstrações 
financeiras. No caso de trânsitos em julgado favoráveis ao Banco PSA, a contraparte tem o direito, caso atendidos 
requisitos legais específicos, de impetrar ação rescisória em prazo determinado pela legislação vigente. Ações 
rescisórias são consideradas novas ações e serão avaliadas para fins de passivos contingentes se, e quando, forem 
impetradas. l. Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade So-
cial (COFINS): O PIS (0,65%) e a COFINS (4,00%) são calculados sobre determinadas receitas da atividade ou 
objeto principal da pessoa jurídica. Para as instituições financeiras é permitida a dedução das despesas de capta-
ção na determinação da base de cálculo. As despesas de PIS e da COFINS são registradas em despesas 
tributárias. m. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): 
O encargo do IRPJ é calculado à alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10%, aplicados sobre o lucro, após 
efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. A CSLL é calculada pela alíquota de 15% para as institui-
ções financeiras, incidente sobre o lucro, após considerados os ajustes determinados pela legislação fiscal.  A alí-
quota da CSLL para os Bancos de qualquer espécie, foi elevada de 15% para 20% com vigência a partir de 1º de 
março de 2020, nos termos do artigo 32 da Emenda Constitucional 103, publicada em 13 de novembro de 2019. Os 
créditos tributários e passivos diferidos são calculados, basicamente, sobre as diferenças temporárias entre o resul-
tado contábil e o fiscal, sobre os prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e ajustes ao valor de merca-
do de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. O reconhecimento dos créditos tributários 
e passivos diferidos é efetuado pelas alíquotas aplicáveis ao período em que se estima a realização do ativo e a li-
quidação do passivo. De acordo com o disposto na regulamentação vigente, os créditos tributários são registrados 
na medida em que se considera provável sua recuperação em base à geração de lucros tributáveis futuros. A ex-
pectativa de realização dos créditos tributários, conforme demonstrada na Nota 8.b, está baseada em projeções de 
resultados futuros e fundamentada em estudo técnico. A alíquota da CSLL para os bancos de qualquer espécies, 
as instituições financeiras, pessoas jurídicas de seguros privados e as capitalização (pessoas jurídicas do setor fi-
nanceiro) foi majorada em 5% para o período-base compreendido entre 1 de julho de 2021 e 31 de dezembro de 
2021, nos termos da Lei 14.183/2021 (resultado da conversão em Lei da Medida Provisória (MP) 1.034/2021). n. 
Resultados de Exercícios Futuros: Está representado, principalmente, pelo valor das parcelas de receitas contra-
tuais recebidas antecipadamente da Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda. (montadora) que serão apropria-
das ao resultado de acordo com os prazos dos contratos de financiamento aos quais se referem. o) Redução ao 
Valor Recuperável: Os ativos financeiros e não financeiros são avaliados ao final de cada período, com o objetivo 
de identificar evidências de desvalorização em seu valor contábil. Se houver alguma indicação, a entidade deve 
estimar o valor recuperável do ativo e tal perda deve ser reconhecida imediatamente na demonstração do resultado. 
O valor recuperável de um ativo é definido como o maior montante entre o seu valor justo, líquido, de despesa de 
venda e o seu valor em uso. p) Estimativas Contábeis: As estimativas contábeis e premissas utilizadas pela Ad-
ministração para a preparação das demonstrações financeiras são revisadas pelo menos semestralmente, sendo 
apresentadas a seguir as principais estimativas que podem levar a ajustes significativos nos valores contábeis dos 
ativos e passivos no próximo exercício quando comparados com os montantes reais, tais como: ajuste a mercado 
dos títulos e valores mobiliários, provisão para créditos de liquidação duvidosa, provisão para contingências e a 
realização dos créditos tributários. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhe-
cidos de forma prospectiva. q) Resultados Recorrentes/Não Recorrentes: A Resolução BCB nº 2, de 27 de no-
vembro de 2020, em seu artigo 34º, passou a determinar a divulgação de forma segregada dos resultados recor-
rentes e não recorrentes. Define-se então como resultado não corrente do exercício aquele que: I - não esteja 
relacionado ou esteja relacionado incidentalmente com as atividades típicas da instituição; e II - não esteja previsto 
para ocorrer com frequência nos exercícios futuros. A natureza e o efeito financeiro dos eventos considerados não 
recorrentes estão evidenciados na Nota Explicativa 21. r) Juros sobre Capital Próprio: Publicada em 19 de de-
zembro de 2018, com vigência a partir de 1° de janeiro de 2019, a Resolução CMN nº 4.706 tem aplicação prospec-
tiva e determina procedimentos para o registro contábil de remuneração do capital. A Norma delibera que os Juros 
sobre Capital Próprio devem ser reconhecidos a partir do momento que sejam declarados ou proposto e assim 
configurem obrigação presente na data do balanço e, em cumprindo esta determinação, esta remuneração de ca-
pital deve ser registrada em conta específica no Patrimônio Líquido. s) Pagamentos e Antecipações baseados 
nos Resultados: A Resolução n° 4.820, a qual vigora a partir de 29 de maio de 2020 e determina que as institui-
ções financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ficam impedidos de: (i) 
remunerar o capital próprio, inclusive sob a forma de antecipação, acima do: (a) montante equivalente ao dividendo 
mínimo obrigatório, inclusive sob a forma de juros sobre o capital próprio, no caso das instituições constituídas sob 
a forma de sociedade por ações; (b) montante equivalente à distribuição mínima de lucro estabelecida no contrato 
social no caso das instituições constituídas sob a forma de sociedades limitadas (ii) recomprar ações próprias (será 
permitida apenas se por meio de bolsas ou de mercado de balcão organizado, até o limite de 5% (cinco por cento) 
das ações emitidas, ali incluídas as ações contabilizadas em tesouraria na entrada em vigor desta Resolução; (iii) 
reduzir o capital social, com exceção aos casos que for obrigatória, na forma da legislação de regência ou quando 
aprovada pelo Banco Central; (iv) aumentar quaisquer remunerações, fixa ou variável, de diretores e membros do 
conselho de administração, no caso das sociedades anônimas, e dos administradores, no caso de sociedades limi-
tadas; Os valores sujeitos às vedações mencionadas não podem ser objeto de obrigação de desembolso futuro, 
sendo que essas vedações se aplicam de acordo com Resolução n° 4.820 e devem ser observadas independente-
mente da manutenção de recursos em montante superior ao Adicional de Capital Principal (ACP), de que tratam as 
Resoluções nº 4.193, de 1º de março de 2013, e 4.783, de 16 de março de 2020. Eventual antecipação dos mon-
tantes mencionados nas alíneas “a” e “b” do item I deve ser realizada de forma conservadora, consistente e compa-
tível com as incertezas da conjuntura econômica atual.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 31/12/2019
Disponibilidades 9.780 6.237 8.040 6.746
Aplicações em Fundos de Investimentos (nota 5) 19.364 45.268 46.144 55.212
Total 29.144 51.505 54.184 61.958
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS: Resumo da Carteira por Categoria:
 30/06/2021 31/12/2020
Títulos Privados para Negociação (i) Valor Contábil Valor Contábil
Santander FIC SBAC Renda Fixa Referenciado DI 2.923 11.538
Bradesco FIC FI Referenciado DI Federal 14.689 30.470
Itaú Soberano Referenciado 965 1.315
Itaú Dynamic Curto Prazo 786 1.450
Santander FIC FI Empresas Curto Prazo 1 495
Total 19.364 45.268
(i) As cotas de fundos de investimento estão classificadas como sendo sem vencimento, com liquidez imediata e 
são mensuradas pelo valor de custo de aquisição ajustado pelas variações das cotas. No período não ocorreram 
operações com derivativos.
6. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: O saldo de R$ 21.143 (31/12/2020 - R$ 19.800) da rubrica relações interfi-
nanceiras é composto por créditos vinculados, representados na sua totalidade por depósitos em espécie efetuados 
no BACEN para cumprimento das exigibilidades dos compulsórios sobre depósitos a prazo e recursos de aceites 
cambiais e adicional sobre depósitos.
7. CARTEIRA DE CRÉDITO E PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDI-
TO: a) Carteira de crédito: 30/06/2021 31/12/2020
Operações de Crédito
     Financiamentos - CDC Veículos 1.390.584 1.420.839
Total 1.390.584 1.420.839
b) Carteira de Créditos por Vencimento:  30/06/2021 31/12/2020
Vencidas 8.809 9.328
 A vencer
     Até 1 ano 815.873 812.090
     De 1 a 5 anos 565.651 599.271
     Acima de 5 anos 251 150
Total 1.390.584 1.420.839
c) Carteira de Créditos por Segmento:  30/06/2021 31/12/2020
Setor Privado
Varejo – Pessoa Física 843.552 933.126
Varejo – Pessoa Jurídica 236.647 244.060
Atacado 310.385 243.653
Total 1.390.584 1.420.839
d) Carteira a Valor Presente Distribuída pelos Correspondentes Níveis de Risco e Provisões para Perdas 
Esperadas Associadas ao Risco de Crédito
   Carteira de crédito  30/06/2021
 Percentual Curso Normal Curso Anormal Total Provisão Requerida
A 0,50 803.817 581 804.397 4.008
B 1,00 493.385 2.368 495.753 4.958
C 3,00 59.342 1.163 60.504 1.815
D 10,00 7.198 713 7.912 791
E 30,00 2.900 436 3.336 1.001
F 50,00 2.647 455 3.102 1.551
G 70,00 5.561 531 6.092 4.264
H 100,00 6.926 2.563 9.488 9.488
 Total  1.381.775 8.809 1.390.584 27.876
   Carteira de crédito  31/12/2020
 Percentual Curso Normal Curso Anormal Total Provisão Requerida
A 0,50 862.609 883 863.492 4.312
B 1,00 475.363 1.678 477.041 4.770
C 3,00 49.276 1.227 50.503 1.515
D 10,00 4.081 588 4.669 467
E 30,00 2.740 463 3.203 961
F 50,00 1.936 504 2.440 1.220
G 70,00 6.503 443 6.946 4.862
H 100,00 9.003 3.542 12.545 12.545
Total  1.411.511 9.328 1.420.839 30.652

de R$ 270.175 (31/12/2020 - R$ 273.613). Ativos e Passivos: Em 30 de junho de 2021, os ativos totais atingiram 
R$ 1.483.998 (31/12/2020 - R$ 1.538.287), e estão representados principalmente pelas operações de crédito no 
montante de R$ 1.390.584 (31/12/2020 - R$ 1.420.839). Em 30 de junho de 2021, as captações de recursos do 
Banco PSA estão representadas, principalmente, por: depósitos interfinanceiros e depósitos a prazo no montan-
te de R$ 1.130.759 (31/12/2020 - R$ 1.191.323), e outras obrigações diversas em R$ 49.369 (31/12/2020 - R$ 
37.803). Ouvidoria: Trata-se de um canal de comunicação entre o Banco e seus clientes, que tem por objetivo a 
busca contínua do aperfeiçoamento e melhoria dos produtos, serviços e atendimentos oferecidos. Gerenciamento 
de Riscos Corporativos: Controles Internos: A Diretoria de Riscos abrange as áreas de Compliance e PLD/FT 
(Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo) garantindo a conformidade em suas operações 
e produtos e promovendo as devidas verificações de forma preventiva e corretiva nas tratativas sobre lavagem de 
dinheiro, conforme determina a Circular nº. 3.461 do Banco Central do Brasil, bem como políticas internas e dos 

acionistas. Ouvidoria: Por determinação da Resolução CMN nº. 3.849/2010 e a Resolução atual nº. 4.433/2015, 
o Banco PSA, instituiu componente organizacional de Ouvidoria compatível com a natureza de suas operações. 
Com objetivo de aprimorar o relacionamento do mesmo com seus públicos, a Ouvidoria atua como canal de co-
municação entre os cidadãos e a instituição, principalmente no tratamento de reclamações, denúncias, sugestões 
e elogios que não sejam solucionados pelos canais habituais de atendimento do Banco. Agradecimentos: O 
Banco PSA agradece aos acionistas, clientes, parceiros e a rede de concessionárias pela confiança e credibi-
lidade e em especial aos nossos empregados e colaboradores pela dedicação e empenho que possibilitaram 
o desenvolvimento de nossos produtos e serviços no transcorrer do exercício. Colocamo-nos a disposição dos 
senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 27 de agosto de 2021.
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e) Movimentação das Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito
 01/01 a 30/06/2021 01/01 a 30/06/2020
Saldo Inicial 30.652 30.252
Constituição líquida das reversões 7.267 10.967
Baixas (10.043) (5.019)
Saldo Final 27.876 36.200
Foram recuperados no semestre, créditos no valor de R$ 2.965 (30/06/2020 - R$ 1.853), registrados como receita 
da intermediação financeira na rubrica de operações de crédito. f) Carteira Renegociada: Em 30 de junho de 
2021, o saldo da carteira renegociada foi de R$ 11.478 (31/12/2020 - R$ 6.416), e o saldo da PDD foi de R$ 2.041 
(31/12/2020 - R$ 1.475).
8. ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS: 
a) Natureza e Origem dos Créditos Tributários Saldo em   Saldo em Saldo em
 31/12/2020 Constituição Realização 30/06/2021 30/06/2020
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 22.531 1.199 - 23.730 27.551
Provisão para Contingências Cíveis 2.555 95 - 2.650 3.319
Provisão para Contingências Trabalhistas 2.393 - (19) 2.374 2.393
Participações no Lucro, Bônus 
 e Gratificações de Pessoal 750 - (284) 466 579
Outras Provisões temporárias 5.448 - (1.197) 4.251 3.031
Total dos Créditos Tributários
 sobre Diferenças Temporárias 33.677 1.294 (1.500) 33.471 36.873
Total dos Créditos Tributários (1) 33.677 1.294 (1.500) 33.471 36.873
(1) Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o Banco PSA não possuía créditos tributários não ativados.
b) Expectativa de Realização dos Créditos Tributários: 
 30/06/2021
 Diferenças Temporárias
Ano IRPJ CSLL Total
2021 2.053 2.053 4.106
2022 4.880 3.904 8.783
2023 4.431 3.545 7.976
2024 4.090 3.272 7.363
2025 2.702 2.162 4.864
2026 210 168 378
Total 18.367 15.104 33.471
Em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis, fiscais e societários, a expectativa da realização 
dos créditos tributários não deve ser tomada como indicativo do valor dos lucros líquidos futuros. c) Valor Presente 
dos Créditos Tributários: O valor presente dos créditos tributários é de R$ 28.523 (31/12/2020 -  R$ 31.147), 
calculados de acordo com a expectativa de realização das diferenças temporárias, prejuízos fiscais e a taxa média 
de captação projetada para os períodos correspondentes.
9. OUTROS ATIVOS - DIVERSOS:  30/06/2021 31/12/2020
Devedores por Depósitos em Garantia 
para Interposição de Recursos Trabalhistas /  Cíveis 6.490 6.734
Valores a Receber de Sociedades Ligadas (Nota 17.e) 226 525
Impostos e Contribuições a Compensar 11.138 19.165
Pagamentos a Ressarcir 241 261
Direito decorrente de Acordo de Parceria com o Santander de Contingências Cíveis (1) 2.650 2.484
Outros (2) 1.011 209
Total 21.756 29.378
(1) O direito refere-se a recuperação de 50% do valor de perda de processos judiciais decorrentes da carteira de 
crédito legado. (2) Constituem saldos de antecipações salariais e adiantamentos de seguros
10. OUTROS ATIVOS:  30/06/2021 31/12/2020
Ativos não financeiros mantidos para venda (1) 5.139 2.924
Despesa antecipada 84 46
Total 5.223 2.970
(1) Referem-se aos veículos retomados, recebidos em dação de pagamento de empréstimos e que não são usa-
dos nas operações do Banco PSA.
11. IMOBILIZADO DE USO E INTANGÍVEIS: a) Outras Imobilizações de uso: 
     30/06/2021 31/12/2020
 Residual    Residual
 Inicial Aquisições Baixas Depreciação Final Residual
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso 186 - (20) (22) 144 186
Sistemas de Processamento de Dados 81 - - (20) 61 81
Veículos 1.873 - (1.507) (154) 212 1.873
Total 2.140 - (1.527) (196) 417 2.140
b) Intangíveis:     30/06/2021 31/12/2020
 Residual    Residual
  Inicial Aquisições Baixas Depreciação Final Residual
Desenvolvimento de Softwares 8.630 2.493 - (987) 10.136 8.630
Total 8.630 2.493 - (987) 10.136 8.630
Total Ativo Permanente 10.770 2.493 (1.527) (1.183) 10.553 10.770
12. DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 
Depósitos    30/06/2021 31/12/2020
 Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 12 meses Total Total
Depósitos Interfinanceiros 295.847 326.925 349.136 971.908 1.040.317
Depósitos a Prazo - CDB 19.721 46.639 92.491 158.851 151.006
Total 315.568 373.564 441.627 1.130.759 1.191.323
13. OBRIGAÇÕES FISCAIS E CORRENTES:  30/06/2021 31/12/2020
Impostos e Contribuições a Pagar 4.771 5.755
Provisão para Impostos e Contribuições sobre Lucros 9.450 11.971
Total 14.221 17.726
14. OUTROS PASSIVOS - DIVERSOS:  30/06/2021 31/12/2020
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos - 
 Ações Trabalhistas e Cíveis (Nota 15.b) 11.077 10.997
Floor-Plan - PCBA (Nota 17.e) 17.808 2.617
Provisão para despesas administrativas 15.852 20.286
Comissões a Pagar 1.435 1.367
Outras 3.197 2.536
Total 49.369 37.803
15. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES: 
a) Ativos Contingentes: Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, não foram reconhecidos contabil-
mente ativos contingentes. (Nota 3.j)
b) Saldos Patrimoniais das Provisões para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais por 
Natureza:  30/06/2021 31/12/2020
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos - 
Ações Trabalhistas e Cíveis - (Nota 15.c)
  Ações Trabalhistas 5.252 5.318
  Ações Cíveis 5.742 5.601
  Ações Tributárias 83 78
Total 11.077 10.998
c) Movimentação das Provisões para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais
    01/01 a 30/06/2021
 Trabalhistas Cíveis Tributárias Total
Saldo Inicial 5.318 5.601 78 10.998
(Reversão)/Constituição Líquida (263) 145 - (118)
Atualização Monetária 234 418 5 657
Pagamentos (38) (422) - (460)
Saldo Final 5.252 5.742 83 11.077
Depósitos em Garantia para processos contingentes trabalhistas e cíveis (Nota 9) 6.490
    01/01 a 30/06/2020
 Trabalhistas Cíveis Tributárias Total
Saldo Inicial 5.442 7.778 - 13.220
(Reversão)/Constituição Líquida (215) 606 38 429
Atualização Monetária 229 48 3 280
Pagamentos (137) (1.098) - (1.235)
Saldo Final 5.319 7.334 41 12.694
Depósitos em Garantia para processos contingentes trabalhistas e cíveis (Nota 9) 7.021
d) Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Cíveis e Tributárias: As ações cíveis possuem caráter 
predominantemente indenizatórios e revisionais de crédito, e referem-se à indenização por dano material e/ou moral, 
referentes à relação de consumo, versando, principalmente, sobre questões relacionadas a operações de crédito. 
As ações de natureza tributária constituem discussões relacionadas a cobranças indevidas de IPVA. As ações são 
provisionadas de acordo com avaliação individual realizada, sendo as provisões constituídas com base no risco pro-
vável de perda, na lei e na jurisprudência de acordo com a avaliação de perda efetuada pelos assessores jurídicos. 
e) Passivos Contingentes Trabalhistas e Cíveis Classificados como Risco de Perda Possível: O Banco PSA 
possui passivos contingentes classificados como risco de perda possível no montante aproximado de R$ 2.359 para 
ações cíveis e R$ 2.951 para ações trabalhistas (31/12/2020 - R$ 3.281 e R$ 2.772, respectivamente).
16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: a) Capital Social: Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o capital social 
no valor de R$ 229.756 é composto por 209.354 mil ações ordinárias, sem valor nominal, assim demonstrado:
 Ordinárias
De Domiciliados no País 104.677
De Domiciliados no Exterior 104.677
Total 209.354
b) Dividendos: Estatutariamente, estão assegurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 50% do 
lucro líquido de cada exercício, ajustado de acordo com a legislação. Em 06 de maio de 2021, foi aprovada a distribui-
ção de dividendos remanescentes no montante de R$ 15.000 (R$ 71,65 por ação ordinária, em reais por ação), refe-
rente a lucros acumulados da Companhia. Em 31 de dezembro de 2020, foi aprovada a destinação de juros sobre o 

Relatório da Administração (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

 Balanço Patrimonial (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstração do Resultado
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstração do Resultado Abrangente
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

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

 7
F4

C
-F

74
C

-1
D

89
-6

35
9.



www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira, 31 de agosto de 20218

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

Angel Santodomingo Martell
Presidente

Patrice Jean Claude Volovik
Vice-Presidente

Andre de Carvalho Novaes
Conselheiro

Vincent Herve Py
Conselheiro

capital próprio no montante de R$ 11.692, R$ 55,85 por ação ordinária, em reais por ação, correspondendo ao valor 
líquido do imposto de renda de R$ 9.938, R$ 47,47 por ação ordinária, em reais por ação, atribuídos ao dividendos 
mínimos obrigatórios sobre o lucro líquido do exercício de 2020 e dividendos no montante de R$ 1.755 ambos pagos 
no dia 28 de maio de 2021. c) Reserva Legal: De acordo com a legislação societária brasileira, foram destinados 
5% do lucro líquido do semestre para constituição da reserva legal, até que a mesma atinja a 20% do capital. Esta 
reserva tem como finalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compen-
sar prejuízos ou aumentar o capital. d) Reserva Estatutária: O saldo remanescente do lucro líquido do semestre 
foi destinado para a reserva para reforço de capital de giro, com a finalidade de garantir os meios financeiros para a 
operação do Banco PSA, limitada a 100% do capital social, podendo ser utilizada para futuros aumentos de capital.
17. PARTES RELACIONADAS: a) Remuneração de Pessoal-Chave da Administração: A Ata de Assembléia 
Geral Ordinária, de 30 de abril de 2021, fixou para o exercício social de 2021, a remuneração anual e global dos ad-
ministradores de até R$ 4.690 (2020 - R$ 4.190). A remuneração total do pessoal chave da Administração paga no 
semestre findo em 30 de junho de 2021, foi de R$ 2.743 (30/06/2020 – R$ 2.093). b) Benefícios de Curto Prazo: 
Salários e Honorários da Administração 01/01 a 30/06/2021 01/01 a 30/06/2020
Remuneração Fixa 1.600 1.360
Remuneração Variável 1.143 733
Total 2.743 2.093
Adicionalmente, no 1º semestre de 2021, foram recolhidos encargos sobre a remuneração da Administração no 
montante de R$ 805 (30/06/2020 - R$ 677). c) Operações de Crédito: O Banco PSA poderá efetuar transações 
com partes relacionadas, alinhadas com a legislação vigente no que tange aos artigos 6º e 7º da Resolução CMN nº 
4.693/18 e o artigo 34 da “Lei das Sociedades Anônimas”, sendo consideradas partes relacionadas: (i) seus contro-
ladores, pessoas naturais ou jurídicas, nos termos do art. 116 da Lei das Sociedades Anônimas; (ii) seus diretores 
e membros de órgãos estatutários ou contratuais; (iii) em relação às pessoas mencionadas nos incisos (i) e (ii), seu 
cônjuge, companheiro e parentes, consanguíneos ou afins, até o segundo grau; (iv) pessoas naturais com participa-
ção societária qualificada em seu capital; (v) pessoas jurídicas com participação societária qualificada em seu capi-
tal; (vi) pessoas jurídicas que possuam diretor ou membro do Conselho de Administração em comum com o Banco 
PSA. d) Participação acionária: O Banco PSA é uma joint-venture, cujo capital pertence 50% ao Banque PSA 
Finance (empresa do Grupo Peugeot Citröen) e 50,00% da Aymoré CFI. e) Transações com Partes Relacionadas: 
As operações e remuneração de serviços com partes relacionadas são realizadas no curso normal dos negócios e 
em condições de comutatividade, incluindo taxas de juros, prazos e garantias, e não envolvem riscos maiores que os 
normais de cobrança ou apresentam outras desvantagens. As principais transações e saldos são conforme segue:

 Ativos (Passivos) Receitas (Despesas)
   01/01 a  01/01 a
 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 30/06/2020
Disponibilidades 4.726 179 - -
Banco Santander (6) 4.726 179 - -
Valores a Receber de Sociedades Ligadas  (nota 9) 226 525 974 858
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (3) 64 383 - -
PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda (1) 162 142 974 858
Depósitos Interfinanceiros (nota 12) (913.209) (1.012.276) (24.897) (34.413)
Banco Santander (6) (913.209) (1.012.276) (24.897) (34.413)
Depósitos à Prazo (nota 12) (26.589) (29.748) (326) (881)
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (5) (26.589) (29.748) (326) (881)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar (15.000) (11.692) - -
Banco Santander (6) (7.500) (5.846) - -
Banque PSA Finance  (2) (7.500) (5.846) 
Valores a Pagar à Sociedades Ligadas (nota 14) (17.808) (2.617) 66 12
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (3) (17.808) (2.617) 66 12
Resultados de Exercícios Futuros (4.473) (6.130) 4.004 11.375
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (4) (4.473) (6.130) 4.004 11.375
(1) Referem-se a despesas administrativas - convênio operacional.
(2) Controlador direto da Instituição.
(3) Valores a receber da PCBA (montadora), referente a equalização de taxas de juros.
(4) Valores recebidos da PCBA (montadora), referente a equalização de taxas de juros, para reconhecimento 
de Receita Diferida
(5) Captação de Recursos junto a  PCBA  (montadora), para Garantias das operações de atacado.
(6) Controlador indireto da Instituição.
18.  OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 01/01 a 30/06/2021 01/01 a 30/06/2020
Serviços Técnicos Especializados e de Terceiros 3.331 3.120
Serviços de Processamento de Dados 4.977 3.649
Propaganda e Publicidade 1.085 1.941
Sucumbências 362 1.254
Serviços do Sistema Financeiro 897 1.308
Transportes e Viagens 222 357
Outras 1.191 1.774
Total 12.065 13.403

19. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:  01/01 a 30/06/2021 01/01 a 30/06/2020
Despesas com Comissões Comerciais e de Agenciamento 4.550 3.935
Rateio de despesas - Peugeot Citroen Brasil Automóveis (Nota 17.e) 66 (12)
Outras 132 86
Total 4.748 4.009
20. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:  01/01 a 30/06/2021 01/01 a 30/06/2020
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro 21.285 20.096
Participações no Lucro (66) (793)
Resultado antes dos Impostos 21.219 19.303
Encargo Total do Imposto de Renda e Contribuição Social 
às Alíquotas de 25% e 20%, Respectivamente (1) (9.548) (8.686)
Demais Ajustes 98 (2.991)
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente (9.450) (11.677)
(1) Inclui ajuste relacionado à majoração da aliquota da CSLL para o crédito tributário diferido (nota 3.I).
21. OUTRAS INFORMAÇÕES: a) Conglomerado Financeiro: Em consonância à Resolução do CMN 
3.198/2004, o Banco PSA Brasil aderiu ao comitê de auditoria único, por intermédio da instituição líder, Ban-
co Santander. As instituições integrantes do Conglomerado Financeiro Santander optaram pela constituição 
de estrutura única de gerenciamento de risco de crédito, que opera de acordo com a regulamentação do BA-
CEN e as boas práticas internacionais, visando proteger o capital e garantir a rentabilidade dos negócios. O 
resumo do relatório do comitê de auditoria e o resumo da descrição da estrutura de gerenciamento do risco 
de crédito foram divulgados e publicados em conjunto com as demonstrações financeiras do Banco Santan-
der, disponíveis no endereço eletrônico www.santander.com.br/ri. b) Resultados Recorrentes/Não Recorren-
tes: Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 não houve resultados não recorrentes. c) Efeitos 
da pandemia – COVID 19: A Administração monitora os efeitos da pandemia do COVID-19 que afetam suas 
operações e que possam afetar adversamente seus resultados.  A Companhia mantém suas atividades operacio-
nais, observando os protocolos do Ministério da Saúde e das demais Autoridades. Até a data desta divulgação, 
a Companhia não identificou impactos significativos em suas operações. Os impactos futuros relacionados à 
pandemia, os quais possuem certo grau de incerteza quanto à sua duração e severidade e que, portanto, não 
podem ser mensurados com precisão neste momento, continuarão a ser acompanhados pela Administração. 
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Aos Administradores e Acionistas Banco PSA Finance Brasil S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Banco PSA Finance Brasil S.A. (“Institui-
ção”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco PSA Finance Brasil S.A. 
em 30 de junho de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras”. Somos independentes em relação à Instituição, 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 conforme 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: 
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Re-
latório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse Relatório está, de forma relevante, in-
consistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 

concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Insti-
tuição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 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 procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Instituição. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela adminis-
tração. • 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 continuida-
de operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Instituição a não mais se manter em continuidade operacional. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se essas demonstrações financeiras 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, 27 de agosto de 2021

 PricewaterhouseCoopers Paulo Rodrigo Pecht
 Auditores Independentes Contador
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Amplifon South America Holding Ltda.
C.N.P.J. nÀ 20.317.025/0001-20 - NIRE 3522843775-9

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 07 de julho de 2021.
Data, Horário e Local: Aos 07/07/2021, às 11 hs, na sede social. Presença: Totalidade do capital social, a saber:
(i) Amplifon S.P.A., CNPJ 20.162.545/0001-01, presente por sua procuradora, Sra. Tatiana Oddone Corrêa Costantini;
(ii) Amplifon Nederland B.V., CNPJ 20.162.547/0001-09, presente por sua procuradora, Tatiana Oddone Correa
Costantini. Mesa: Presidente: Tatiana Oddone Correa Costantini; Secretária: Tatiana Oddone Correa Costantini.
Ordem do Dia: Exame, discussão e votação dos seguintes assuntos: a) Redução de Capital Social por ter se tornado
excessivo em relação ao objeto da sociedade. Redução do Capital Social por se apresentar excessivo em relação
ao objeto social da sociedade: Consoante à cláusula 4… do contrato social, os sócios resolvem reduzir o capital social no
valor de R$ 829.521,00, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o valor atribuído ao capi-
tal social se tornou excessivo em relação ao objeto da Sociedade, de modo que, o capital social que atualmente é de
R$ 940.966,00, passará a ser de R$ 111.445,00. Dessa forma, declara ainda que, conforme disposto no artigo 1.084 do
Código Civil, que a redução do capital social será realizada restituindo-se parte do valor das quotas ao sócio Amplifon
S.P.A.. Deliberação: Deliberação Tomada por Unanimidade e sem Qualquer Restrição - Aprovado a redução de capital
conforme a pauta da ordem do dia. Encerramento: Formalidades Legais. São Paulo, 07/07/2021. Mesa: Tatiana Oddone
Correa Costantini - Presidente e secretária. Sócios: Amplifon S.P.A. e Amplifon Nederland B.V. Presentes por sua procu-
radora Tatiana Oddone Correa Costantini. Está ata será registrada em seu inteiro teor junto a JUCESP após o legal exigido.

DECLARAÇÃO À PRAÇA - EXTRAVIO DE LIVROS DIÁRIO
CASA DA PRECE CHICO XAVIER, inscrita no CNPJ sob o nº 15.520.250/
0001-20, com sede na Rua Capitão Macedo, 438 - Vila Clementino - São
Paulo, informa, para os devidos fins, o extravio do Livro Diário nº 01 refe-
rente ao exercício de 2015. São Paulo, 27 de agosto de 2021

Renato Soffiatti Mesquita de Oliveira - Presidente

BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A.
CNPJ/ME nº 50.585.090/0001-06 - NIRE nº 35300009720

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 19 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos dezenove dias do mês de abril de 2021, às 8 horas e 30 minutos, na 
sede social do BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 
101, Parte, Bloco 01, 10º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município 
de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de edi-
tais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), 
por estar presente o único acionista da Companhia, Banco BMG S.A. (“Banco BMG”). 3. Publicações: Em conformi-
dade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Au-
ditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, foram publicados no Diá-
rio Ofi cial do Estado de São Paulo, em edição de 31 de março de 2021, nas páginas 67 a 69, e no jornal Empresas e Ne-
gócios, em edição de 31 de março de 2021, na página 13 e 14. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Marco An-
tonio Antunes e secretariados por Eduardo Mazon. 5. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito (i) das contas dos 
administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Indepen-
dentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) da destinação dos resultados 
apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) da fi xação da remuneração anual 
e global dos administradores da Companhia; (iv) da eleição da Sra. Ana Karina Bortoni Dias como membro da Direto-
ria da Companhia, com prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022; 
e, (v) ratifi cação da composição da Diretoria da Companhia. 6. Deliberações: O acionista presente apreciou as ma-
térias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 6.1. Aprovar integral-
mente as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Au-
ditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 6.2. Consignar que a 
Companhia apurou lucro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 17.183.496,65 (de-
zessete milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), o qual terá 
a seguinte destinação: (i) o montante de R$ 859.174,83 (oitocentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e quatro 
reais e oitenta e três centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do referido lucro líquido, será destinado à con-
ta da reserva legal da Companhia, em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) o montante de R$ 
4.081.080,45 (quatro milhões, oitenta e um mil, oitenta reais e quarenta e cinco centavos), correspondente a 25% (vin-
te e cinco por cento) do lucro líquido ajustado após a destinação descrita no item (i) acima, será distribuído a título de 
dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das S.A. e no artigo 34, II do Estatuto Social da 
Companhia; e (iii) o montante remanescente de R$ 12.243.241,36 (doze milhões, duzentos e quarenta e três mil, du-
zentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos) será destinado à reserva de lucros a realizar, nos termos do arti-
go 34, III do Estatuto Social da Companhia. 6.3. Consignar a renúncia dos membros da administração da Companhia 
ao recebimento de remuneração no exercício social de 2021. 6.4. Aprovar a eleição da Sra. Ana Karina Bortoni 
Dias, brasileira, casada, bacharel em Química, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita 
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 605.649.701.15, com endereço comer-
cial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 
04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, para o cargo de Diretora sem Designação Específi ca da Companhia, com 
prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022. 6.4.1. A Diretora eleita, 
acima qualifi cada, declarara que não está impedida de exercer a administração da Companhia por lei especial, em vir-
tude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecula-
to, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, con-
tra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e declarara, ainda, que preenche as condições constantes do ar-
tigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, edi-
tada pelo Banco Central do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da Companhia. 6.4.2. A efi cácia da delibe-
ração aprovada no item acima está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil e a Di-
retora tomará posse em seu cargo somente após tal homologação. 6.5. Ratifi car a composição da Diretoria, a saber: (i) 
Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da car-
teira de identidade RG nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96, na qualidade de Diretor sem 
designação específi ca; (ii) Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domi-
ciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade RG nº 20775312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 
275.484.158-00, na qualidade de Diretor Sem Designação Específi ca; (iii) Flavio Pentagna Guimarães Neto, bra-
sileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identida-
de RG nº MG -117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90, na qualidade de Diretor Sem Designa-
ção Específi ca, e, (iv) Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em Química, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora da cédula de identidade (RG) nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita no 
CPF/ME sob o nº 605.649.701.15, sujeita à homologação pelo Banco Central, na qualidade de Diretora Sem Designa-
ção Específi ca, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, 
Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 
141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária 
de 2022. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente 
ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco Antonio Antunes - 
Presidente; e Eduardo Mazon - Secretário. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e 
Eduardo Mazon). Confere com a original lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente, Eduardo 
Mazon - Secretário. JUCESP nº 394.393/21-1 em 18.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Alteração de nome: IRAN IVINSON BEZERRA DA SILVA, nascido aos 17/08/2003, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filiação Ivanildo Jose 
da Silva e Rosana Rufino Bezerra, alterou seu nome para: YARA LARISSA BEZERRA 
DA SILVA, de acordo com o Provimento 73/2018 do CNJ e Provimento 01/2021 CGJ.

Alteração de nome: MARIA MADALENA VAZ, nascida aos 14/07/1968, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filiação Joaquim Fidelis Vaz e 
Bernardina Franco Vaz, alterou seu nome para: MARIA MADALENA FRANCO VAZ, de 
acordo com o Provimento 82/2018, artigo 2º do CNJ e Provimento 01/2021 CGJ.

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1007867-23.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando Henrique de Oliveira Biolca 
ti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Andrea Lucia Faria de Almeida RG Nº 8.130.030-MG, CPF 
Nº028.644.096-23,que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 7.346,42 
devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do 
valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, 
Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi 
cumprido. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 
Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  SP . 11/08/2021. 

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

Jornal Empresas & Negócios

Registro Civil de PessoasRegistro Civil de Pessoas

A solução simplifica 
completamente o ro-
teamento e o geren-

ciamento de rede, melhora a 
segurança, ajuda as equipes 
de TI a reduzir custos e 
oferece um caminho mais 
simples para a nuvem hí-
brida, o nirvana para muitas 
empresas. Mas, a SD-WAN 
é apenas parte do quebra-
cabeça da colaboração. 

Isso porque, embora te-
nha roteamento inteligente 
por conta própria, não é 
suficiente para resolver 
outros obstáculos que nor-
malmente ocorrem quando 
as aplicações são entre-
gues remotamente, como 
um serviço, especialmente 
agora, que os usuários estão 
se conectando de casa, a 
grandes distâncias e em uma 
infinidade de tipos de rede, 
tanto underlay quanto over-
lay. A distância física entre 
os usuários e os aplicativos 
está aumentando à medida 
que mais pessoas trabalham 
em casa ou de modo remoto. 

Muitas empresas conti-
nuam fazendo backhaul 
por meio de data centers 
regionais, o que significa 
que as equipes de TI estão 

O Analyst IDC estima que existam 20 mil conexões diferentes de 
usuários para as aplicações gerenciadas pelos departamentos de TI.

A SD-WAN não consegue melhorar 
o desempenho de aplicações?

A SD-WAN é uma tecnologia incrível, que aprimora a conectividade e permite que as organizações 
adotem uma economia de nuvem mais eficiente
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VA de Flexible SD-WAN - apri-
morado pela otimização 
de WAN, com a tecnologia 
de aceleração de aplicação 
da Riverbed, no produto 
chamado Enterprise Appli-
cation Management (EAM), 
que é baseado na tecnologia 
Riverbed Steelhead.

Você pode aumentar a 
produtividade da força de 
trabalho, despertar inova-
ção e novas maneiras de 
trabalhar, e fortalecer o 
crescimento e a vantagem 
competitiva - tudo com o 
mesmo desempenho previ-
sível dos aplicativos aos seus 
usuários, onde quer que es-
tejam, em todo o mundo. No 
exemplo mencionado acima, 
Landform usou a Riverbed 
Client Accelerator, disponí-
vel com o serviço gerenciado 
Orange Business Services 
EAM, para abrir arquivos 
em uma conexão doméstica 
de 100 Mbps em apenas 1,5 
minutos - a mesma conexão 
que, anteriormente, levava 
mais de 20 minutos para a 
abertura do arquivo. 

Alcançar essas velocida-
des semelhantes às de LAN 
remotamente por meio da 
tecnologia Riverbed ofere-
ceu um aumento de pro-
dutividade tão significativo 
ao negócio que a instalação 
pagou por si mesma em 
apenas um mês. De modo 
fundamental, a tecnologia 
de aceleração Riverbed au-
mentou significativamente a 
performance para melhorar 
a experiência do usuário 
(UX) e a produtividade - 
atividade que a SD-WAN 
não consegue fazer sozinha. 
Fonte e mais informações: 
(www.orange-business.
com/br). 

enfrentando problemas con-
sideráveis de latência. 

Isso não é bom para se-
tores como os de serviços 
financeiros, por exemplo, 
no qual segundos de atraso 
em uma aplicação de nego-
ciação podem ter grande im-
pacto nos custos. Também 
é importante considerar o 
grande número de instân-
cias de aplicação em execu-
ção em um típico negócio de 
trabalho remoto. 

O Analyst IDC estima que 
existam 20 mil conexões 

diferentes de usuários para 
as aplicações gerenciadas 
pelos departamentos de TI. 
Isso, sem dúvida, aumenta 
a complexidade e coloca 
em risco o desempenho 
da aplicação. E, é claro, o 
baixo desempenho de um 
aplicativo pode ser altamente 
prejudicial à produtividade. 
Quando os designers do CAD 
da Landform (um cliente da 
Riverbed, parceiro da Orange 
Business Services) mudaram 
para o trabalho remoto, eles 
enfrentaram grandes atra-
sos ao tentar abrir grandes 
arquivos de design. 

Um arquivo que levou 
apenas um minuto para abrir 
no escritório, demorou 20 
minutos remotamente - e 
ainda mais em casa. Horas 
da jornada de trabalho de 
um funcionário acabam 
sendo consumidas apenas 
para abrir um conjunto de 
arquivos. Na Orange Busi-
ness Services, é oferecida 
conectividade SD-WAN e 
gerenciamento de desempe-
nho de aplicativo - chamado 
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Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0032702-29.2019.8.26.0100. O Dr. Daniel D'emidio 
Martins, Juiz de Direito da 35ºVC do Foro da Capital /SP,  Faz Saber a Ricardo Sacayemura,  CPF 
Nº 040.739.928-30, RG Nº 012519334, 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$ 29.863,09, 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. Nada mais. SP, 27/09/2021.  

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para
Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

9www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira, 31 de agosto de 2021

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: DIEGO SAnTAnA CARLOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/10/1986, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Sebastião Carlos e de Lina Francisca Santana Matos; A preten-
dente: SImônE BATISTA DE LImA, brasileira, solteira, nascida aos 20/01/1984, 
analista prevenção a lavagem de dinheiro, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Batista de Lima e de Tereza Dejanira 
de Jesus Lima.

O pretendente: RODRIGO GOnçALVES nEVES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 12/03/1990, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Irineu Ribeiro Neves e de Lucia Maria 
Gonçalves Neves; A pretendente: ThAynARA SImOES, brasileira, solteira, 
nascida aos 03/10/1994, assistente de recursos humanos, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Messias Simoes e de 
Creuzenir Marcelina Simoes.

O pretendente: CAIO AuRELIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/10/1984, 
vendedor, natural de São Paulo-SP, residente e domiciliado em São Paulo-SP, filho de 
José Carlos da Silva e de Celia Regina Soares Silva; A pretendente: GREyCE DE JE-
SuS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 23/08/1991, técnica de informática, natural 
de Vitória da Conquista-BA, residente e domiciliada em São Paulo-SP, filha de Neusa 
de Jesus Silva.

O pretendente: mARCOnDES FIGuERêDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 07/02/1987, pizzaiolo, natural de Bom Jardim - PE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Sebastião Figuerêdo da Silva e de Maria Fernandes da Silva; A pre-
tendente: VITORIA RODRIGuES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 30/07/1999, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Jose Aparecido da Silva e de Gilza Rodrigues Fonseca Silva.

O pretendente: VITOR OLIVEIRA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/11/1993, 
técnico de informática, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Emanuel de Oliveira Costa e de Joilda Rosa Barbosa; A pretendente: 
ThALITA RABELO PEREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 02/04/1995, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Vaumir Pereira 
e de Sonia de Jesus Rabelo.

O pretendente: JOAquIm RODRIGuES FILhO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/06/1980, fiscal de prevenção, natural de Osasco - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Joaquim Rodrigues e de Josefina Maria de Souza Rodrigues; A 
pretendente: REnATA CRISTInA LuPERIm, brasileira, solteira, nascida aos 31/08/1982, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Mauro Luperim e de Lucia dos Santos Luperim.

O pretendente: DAVI FERREIRA GOnçALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/10/1993, engenheiro civil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Paulo Aparecido Gonçalves e de Jaciara de Jesus Ferreira 
Gonçalves; A pretendente: nAThALIA SAnTAnA BERES, brasileira, solteira, nascida 
aos 07/09/1995, empresária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Rogerio Beres e de Neuma Cristina Santana Beres.

O pretendente: RIVALDO CALDEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/03/1967, motorista, natural de Itanhém - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Aurentina Caldeira da Silva; A pretendente: ROSILDA DE SOuzA CALABRIA, 
brasileira, solteira, nascida aos 13/06/1962, do lar, natural de Recife - PE, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de José de Souza Calabria e de Albertina Barbosa 
da Silva.

O pretendente: SERGIO RICARDO SImãO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
23/10/1973, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Francisco Jozias Simão e de Brasilides Lopes Simão; A preten-
dente: PATRICIA PEROVAnI BOSSATO, brasileira, viúva, nascida aos 23/06/1973, 
analista de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Elson Bossato e de Esmeralda Perovani Bossato.

O pretendente: WELLITOn CERquEIRA DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 13/09/1994, operador de loja, natural de Sátiro Dias - BA, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antônio Barbosa dos Santos Filho e de Maria 
José Martins Cerqueira; A pretendente: VALéRIA ASSIPAL DA COSTA, brasileira, 
solteira, nascida aos 26/11/1999, operadora de loja, natural de Santo Antônio do 
Içá - AM, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jair Malafaia da Costa 
e de Luciane Coelho Assipal.

O pretendente: RICARDO mARIAnO, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/06/1978, 
produtor rural, natural de Inhumas-GO, residente e domiciliado em São Paulo-SP, filho 
de Silvino Mariano Neto e de Maria Iraci Mariano; A pretendente: zEuLzA DOS RêIS 
COêLhO, brasileira, divorciada, nascida aos 04/11/1966, professora, natural de Gover-
nador Valadares-MG, residente e domiciliada em São Paulo-SP, filha de João dos Rêis 
Coêlho e de Maria Farias dos Rêis.

O pretendente: GABRIEL SATuRnInO SACChI, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/03/1997, mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Rogerio Sacchi e de Tatiana Paula Saturnino Sacchi; A pretendente: 
LARISSA DA SILVA VIAnA, brasileira, solteira, nascida aos 03/08/2000, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Edinor da Silva 
Viana e de Ieda da Silva Viana.

O pretendente: CLEBSOn DE OLIVEIRA SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 17/04/1989, atendente, natural de Paulo Afonso - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Valdomiro Clemente dos Santos e de Maria José de 
Oliveira Santos; A pretendente: CíCERA mARIA TEnÓRIO CAVALCAnTE, 
brasileira, solteira, nascida aos 26/07/1991, balconista, natural de Viçosa - AL, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Tenório Cavalcante e de 
Maria Izabel Macena de Lima.

O pretendente: JOEL PEREIRA DOS SAnTOS JúnIOR, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 07/06/1983, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Joel Pereira dos Santos e de Maria do Céu Rodrigues dos Santos; 
A pretendente: BRunA DA SILVA GOéS, brasileira, solteira, nascida aos 07/04/1988, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Jose de Jesus Goés e de Maria Rosalina da Silva Goés.

O pretendente: PAuLO EDuARDO DE CAmPOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/01/1975, ajudante de caminhoneiro, natural de São Paulo - SP, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, filho de João Paulo de Campos e de Celina Silva de Campos; A 
pretendente: AnA DA SILVA mIRAnDA, brasileira, divorciada, nascida aos 21/10/1969, 
do lar, natural do distrito de Iguatemi, do municipio de Livramento de Nossa Senhora - 
BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Alves Miranda e de Anita 
Rosa da Silva.

O pretendente: ALuIzIO PEDRO DE ARAuJO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
29/07/1958, motorista, natural de Jaboatão - PE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Luiz Pedro de Araujo e de Marinete Mamede de Araujo; A pretendente: 
SAnDRA DOS SAnTOS RIBEIRO, brasileira, solteira, nascida aos 18/02/1976, de 
serviços domésticos, natural de Embu-guaçu - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de João Ribeiro da Silva e de Iris dos Santos.

O pretendente: FABIO PEREIRA SASS, brasileiro, divorciado, nascido aos 19/02/1983, 
polícial militar, natural de Tenente Portela - RS, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Mário Sass e de Eloní Pereira Sass; A pretendente: ThAIS FERREIRA 
DO nASCImEnTO, brasileira, solteira, nascida aos 13/10/1992, operadora de caixa, 
natural de Osasco - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Edival Paiva 
do Nascimento e de Vera Lucia Ferreira da Silva.

O pretendente: FABIO PEREIRA CARnEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/07/2000, analista de redes, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Juarez Tavares Carneiro e de Maria Helena Pereira Carneiro; A 
pretendente: KAThLEEn VITÓRIA SILVA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 18/01/2002, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Reginaldo dos Santos e de Creusa Sebastiana da Silva.

O pretendente: AnTOnIO CARLOS CORREIA DE LImA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 21/01/1965, funcionário público, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Antonio Camilo de Lima e de Valdemira Sena Correia; A 
pretendente: mARCIA mARIA PEREIRA PInTO, brasileira, divorciada, nascida aos 
21/04/1974, cuidadora de idosos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Diva Pereira Pinto.

O pretendente: DAnILO ARAuJO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/04/1996, 
auxiliar de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Manoel Bispo da Silva e de Joselita de Souza Araujo Silva; A pretendente: 
mAySA CRISTInE SAnTOS AmARAL, brasileira, solteira, nascida aos 04/01/2003, 
do lar, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Sergio Muniz do Amaral e de Audineia Santos Silva.

O pretendente: CLAuDIO LOPES DE mORAES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
06/09/1989, ajudante de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Sergio da Cruz de Morais e de Marisa Lopes dos Santos 
Morais; A pretendente: WILmA mARIA DA SILVA CLEmEnTInO, brasileira, solteira, 
nascida aos 09/01/1992, do lar, natural de Canhotinho - PE, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de José Clementino Neto e de Quitéria Maria da Silva.

O pretendente: RICARDO CARDOSO DE LImA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/10/1976, barbeiro, natural de Conde - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Ademar Santos de Lima e de Maria da Gloria Cardoso; A pretendente: EDCLEIDE 
SILVA COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 28/08/1989, operadora de caixa, natural 
de Ouricuri - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Avelar da Silva 
e de Maria Cleonice Costa Soares Silva.

O pretendente: DOuGLAS ALVES DE SOuzA VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 08/09/1989, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de João de Deus de Souza Vieira e de Helenice Alves de Oliveira; A 
pretendente: AnA PAuLA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 15/07/1982, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Ana Maria dos Santos.

O pretendente: GuILhERmE SILVA DE ALmEIDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/02/1999, controlador de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Luciano Francisco de Almeida e de Denise Maria da Silva; A 
pretendente: IzABELA DE PInhO mIRAnDA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
01/12/1996, encarregada de loja, natural de Macajuba - BA, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Ricardino da Silva Santos e de Edileuza de Pinho Miranda Silva.

O pretendente: mAThEuS LImA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/01/1998, auxiliar de manutenção, natural de Leme - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Antonio Donisete de Oliveira e de Maria das Graças Ribeiro de 
Lima Oliveira; A pretendente: myLLA CARVALhO SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 17/03/1997, assistente administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e domicil-
iada em São Paulo - SP, filha de Saulo de Paula da Silva e de Cilene de Carvalho Silva.

O pretendente: mAuRICIO PEREIRA DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
27/06/1983, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Gildasio dos Santos e de Maria Zoraide Pereira dos Santos; A pretendente: 
AnA LúCIA mOuRA DOS SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 09/10/1974, 
auxiliar de limpeza, natural de Campo Alegre - AL, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Manoel Mangabeira dos Santos e de Edite Moura dos Santos.

O pretendente: LuIz FERnAnDES DE LImA FERREIRA DA PAz, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 11/05/1998, promotor de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Abel Ferreira da Paz e de Elielma Fernandes de 
Lima; A pretendente: GABRIELA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 24/04/1998, 
recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Mauricio Tadeu da Silva e de Regina Celia da Silva.

O pretendente: ERnAnDES SOuzA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/10/1985, 
enfermeiro, natural de Embu das Artes - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Geraldo Clementino da Silva e de Marinalva Souza Silva; A pretendente: RAquEL 
CORREIA DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 23/02/1992, entrevistadora social, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raimundo 
Nascimento de Souza e de Celidalva Correia Dias de Souza.

O pretendente: yAn PAuLO TSuDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/09/1995, auxiliar 
de enfermagem, natural de Resende - RJ, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Paulo Roberto Tsuda e de Virginia Paula Mioni; A pretendente: ISABELA KISIELOW 
LEnzI, brasileira, solteira, nascida aos 06/12/1990, enfermeira, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Idacir Lenzi e de Ana Maria Kisielow Lenzi.

O pretendente: mARCOS mARIAnO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/01/1984, pedreiro, natural de São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Jarbas Mariano da Silva e de Vera Lucia da Silva; A pretendente: 
JuLIAnA SILVA SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 06/11/1985, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Dimas Fernandes 
dos Santos e de Vera Lucia da Silva.

O pretendente: JOECI DOnATO DOS SAnTOS, brasileiro, viúvo, nascido aos 
07/09/1956, coordenador de cooperação, natural de Medeiros Neto - BA, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Izidoro Antonio da Costa e de Rosalina Donato 
dos Santos; A pretendente: TATIAnE OLIVEIRA PESSôA, brasileira, solteira, nascida 
aos 21/07/1975, cozinheira, natural de Patos - PB, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Antonio Nunes Pessôa e de Maria Dalva de Oliveira Pessôa.

O pretendente: RICARDO FAuSTInO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/01/1984, professor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Francisco Lúcio da Silva e de Aparecida Oriles da Silva; A pretendente: 
LETICIA DE ALmEIDA OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 01/12/1989, nutri-
cionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Luiz Carlos Batista de Oliveira e de Ediná Batista de Almeida Oliveira.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RAFAEL DE ARAuJO SILVA, profissão: radialista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/07/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosildo Aparecido da Silva e de Rita de Casia de 
Araujo Silva. A pretendente: KAROLynE JuSSARA FERREIRA DA SILVA, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nas-
cimento: 21/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis 
Otavio da Silva e de Mirian Rosane Ferreira dos Santos.

O pretendente: DAVID FERREIRA RODRIGuES, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 14/09/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues e de Terezinha Ferreira Romão 
Rodrigues. A pretendente: DAnúBIA DA SILVA GOnçALVES, profissão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Cajamar, SP, data-nascimento: 27/08/1995, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Carlos Gonçalves 
e de Maria Cicera da Silva.

O pretendente: JOSé ROBERTO GALVãO DOS SAnTOS, profissão: operador de cre-
malheira, estado civil: solteiro, naturalidade: em Itiruçu, BA, data-nascimento: 13/03/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mamede Bispo dos San-
tos e de Maria de Lourdes Galvão dos Santos. A pretendente: AnA RITA DA SILVA, 
profissão: empregada doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Paratinga, BA, 
data-nascimento: 24/04/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marinalva Honória da Silva.

O pretendente: PAuLO SERGIO nASCImEnTO nOGuEIRA, profissão: técnico 
de ensaio metrológico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 12/09/1995, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho 
de Paulo Nogueira da Silva e de Josefa da Silva Nascimento. A pretendente: BEA-
TRIz STEFAny DE SOuzA VIEIRA, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/12/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson de Souza Vieira e de Ana 
Paula Costa de Souza.

O pretendente: OSmAR PEDROSA DE OLIVEIRA, profissão: atendente, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: em Tauá, Estado do Ceará, Tauá, CE, data-nascimento: 
22/01/1972, residente e domiciliado em Itaquera, São Paulo, SP, filho de João de Sousa 
Pedrosa e de Ozenir Teixeira de Oliveira. A pretendente: mARLEnE TEIXEIRA DE OLI-
VEIRA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: em Mairi, 
BA, data-nascimento: 05/07/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Raimundo Teixeira de Oliveira e de Maria Venancia de Oliveira.

O pretendente: PAuLO hEnRIquE VIEIRA, profissão: representante comercial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 13/06/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mozart Pereira Vieira e de 
Matildes Pereira Vargas Vieira. A pretendente: DAnIELE CRISTInA SAnTOS, profissão: 
assistente administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 11/08/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Eliane Silva Santos.

A pretendente: ThASSILLA mIRyAm PEREIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Conselheiro Pena, MG, data-nascimento: 10/03/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Caetano da Silva 
e de Maria Selma Pereira. A pretendente: VAnESSA CRISTInA RODRIGuES SILVA, 
profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Brasilândia, SP, 
data-nascimento: 22/06/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jose Aluizio da Silva e de Marta Rodrigues.

O pretendente: mARCOS WILLIAm OLIVEIRA SOARES, profissão: caixa administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 16/11/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adalto da Silva Soares e 
de Arilma Maria de Oliveira Soares. A pretendente: FRAnCInE CRISTInA LImA, profis-
são: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 
23/04/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo de Castro 
Lima Júnior e de Andrea Albino.

O pretendente: RAFAEL GuILhERmE LOPES, profissão: conferente, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 05/09/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio Lopes e de Sandra 
Domingues Pereira Lopes. A pretendente: TAmIRES mATIAS DAS nEVES, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 10/12/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos das Neves e 
de Fabia Matias da Silva Neves.

O pretendente: LEOnILDO mARTInS SAnTAnA, profissão: gerente comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: no Distrito Rio do Pires, em Paramirim, BA, data-
nascimento: 14/07/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Manoel de Oliveira Santana e de Joana da Conceição Santana. A pretendente: 
VEnILmA OLIVEIRA DOS SAnTOS, profissão: arquiteta, estado civil: solteira, na-
turalidade: em Livramento do Brumado, BA, data-nascimento: 28/09/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Aparecido dos Santos e de 
Vanda Oliveira dos Santos.

O pretendente: LuCIAnO JOSé DE OLIVEIRA, profissão: recuperador de crédito, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/12/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Emidio de Oliveira e de Ana Elena 
de Oliveira. A pretendente: ALInE DE SOuSA, profissão: assistente administrativa, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/09/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Jorge de Sousa e de Luzia 
Lourença da Conceição Sousa.

O pretendente: EmERSOn DE CARVALhO RODRIGuES, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 17/09/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Rodrigues da Silva e de Maria 
Vani de Carvalho Rodrigues. A pretendente: mARIA JALBETE PASTOuRA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Santana do Ipanema, AL, data-nascimento: 
10/08/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pastoura 
Neto e de Floraci Campos.

O pretendente: ERILDO AnDRADE CERquEIRA, profissão: pintor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: em Ubatã, BA, data-nascimento: 11/10/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erenaldo Pires Cerqueira e de Marlene Santana 
de Andrade. A pretendente: ROSILEnE DE SOuzA mORAIS, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: em Belém, PA, data-nascimento: 
13/09/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carmita de 
Souza Morais.

O pretendente: ATíLIO CARLOS CARVALhO, profissão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 24/02/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Carvalho e de Ana Tereza 
de Jesus Carvalho. A pretendente: CARLA DE LImA VIOLAnTE, profissão: comer-
ciante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 
27/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos 
Violante e de Luzinete Maria de Lima.

O pretendente: JARDEL OLIVEIRA CARLOS, profissão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 14/01/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ednôr Cardoso Carlos e de Maria Dilma 
Oliveira dos Santos. A pretendente: nEInAnDA FEITOSA GOmES, profissão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/12/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julio Gomes de Melo e de 
Nercilia Feitosa de Melo.

O pretendente: DAnIEL OnOFRE GOnçALVES, profissão: pedreiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/01/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Weber Carlos Gonçalves e de Ermelinda Onofre. 
A pretendente: CRISTInA DOS SAnTOS SILVA, profissão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Americana, SP, data-nascimento: 26/11/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauri da Silva e de Fátima 
Aparecida dos Santos.

O pretendente: IVAnILDO FREITAS DE SOuSA, profissão: ajudante de carga e 
descarga, estado civil: solteiro, naturalidade: em Mombaça, CE, data-nascimento: 
08/09/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Gon-
çalves de Sousa e de Antonia Bezerra de Freitas. A pretendente: KELy mOnALISE 
FERREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Mombaça, CE, 
data-nascimento: 02/05/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonia Ferreira Clementino.

O pretendente: ALEXAnDRE mOREIRA DA SILVA, profissão: colorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 04/10/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria da Conceição Moreira da 
Silva. A pretendente: LuzIA BRAnDãO DA SILVA, profissão: saladeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Paratinga, BA, data-nascimento: 04/04/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Borges da Silva e de Marileide 
Batista Brandão.

O pretendente: mAXSWELL SAquETI, profissão: coordenador de obras, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 31/07/1981, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Saqueti Neto e de Alzira 
Mazzoni Saqueti. A pretendente: REnATA STuquI DA SILVA AmBROSIO, profissão: 
projetista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 
27/11/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Oscar Stuqui 
Ambrosio e de Maria Jeane Pereira da Silva Ambrosio.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS 

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

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

O pretendente: EDSOn PEREIRA ChAVES, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/08/2001, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Jose Francisco Gabriel Chaves e de Francisca Perei-
ra Sobrinha. A pretendente: JAnAInA SAnTOS DE ARAGãO DOS SAnTOS, pro-
fissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Monte Azul - MG, data-nascimento: 
13/07/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Raimundo Aragão 
dos Santos e de Sueli Santos de Aragão. R$ 14,55

O pretendente: mARCOS AnDRé CABRAL PESSOA, profissão: analista de projetos, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Moreno - PE, data-nascimento: 30/04/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José Noel Marques Pessoa e de Rita Viana 
Cabral. O pretendente: REnê DOS SAnTOS, profissão: gerente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarujá - SP, data-nascimento: 20/01/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de João Domingos dos Santos e de Lindinete da Silva. R$ 14,55

O pretendente: DOuGLAS DAnTAS DA SILVA, profissão: analista contábil, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/03/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Raimundo Paulino da Silva e de Glaucia 
Dantas da Silva. A pretendente: mARIAnA DA COSTA mORAES, profissão: auxiliar 
de contabilidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
01/12/1992, residente e domiciliada em Suzano - SP, filha de Joaquim de Jesus Moraes 
e de Rosimeire dos Santos da Costa Moraes. R$ 14,55

O pretendente: mARCIn DyKOW, profissão: carpinteiro, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Czarnkow, na Polônia, data-nascimento: 01/12/1997, residente e domiciliado em Cerqueira 
César, nesta Capital - SP, filho de Tomasz Dykow e de Iwona Katarzyna Dykow. A pretendente: 
mARIA GEuSIAnE DOS SAnTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
Mauriti - CE, data-nascimento: 25/04/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha 
de Valdetário José dos Santos e de Maria Raimunda dos Santos. R$ 14,55

O pretendente: LuCAS RICARDO BARBOzA, profissão: professor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 19/12/1994, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, filho de Everaldo Marcos Saggi Barboza e de Simone 
Kleiman Barboza. A pretendente: SABRInA STEFAny mEnEzES ALVES, profissão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: Governador Nunes Freire - MA, data-
nascimento: 19/06/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Fernan-
do Monteiro Alves e de Elizangela Menezes Alves. R$ 14,55

O pretendente: JAVé CADEDO LunA, nascido em Visconde do Rio Branco, MG, no dia 
(02/08/1983), profissão empresário, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Genivaldo Luna Coelho e de Maria Amabile Cadedo 
Luna. A pretendente: JORDÂnIA FARIAS mOREIRA, nascida em Cuité, PB, no dia 
(29/03/1991), estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de João Moreira Sobrinho e de Luzia Farias Moreira.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - 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: FABIO AnTOnIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em Simões, PI, no dia (25/05/1982), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Antonio Antonino da Silva e de Maria Valdenôra da Silva. A pretendente: JAquE-
LInE mACEDO DE quEIROz, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (29/12/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Claudionor Gonçalves de Queiroz e de Maria José Soares de Queiroz.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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