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Apesar do IPO ser um dos temas mais quentes em empresas de 
todos os portes, nem todas pensam ou estão preparadas para esse 
passo. Mesmo assim, há diversas formas de captação de recursos 
que podem se encaixar em diferentes estágios do desenvolvimento 
de um negócio. Goldwasser Neto, cofundador e CEO do Accountfy, 
plataforma SaaS para gestão de performance corporativa, lista alguns 
modelos de captação.  

seis formas de captação de recursos para empresas 
em diferente estágios

Muito provavelmente você já deve ter ouvido a expressão “é melhor 
pescar com rede do que com uma vara” que, traduzindo, nada mais é 
do que a empresa adotar estratégias de massa, que consigam atingir 
um número maior de clientes em uma tacada só. Ou seja, é como se a 
empresa se mantivesse em uma posição que chamamos de “caçador”: 
ela utiliza estratégias um tanto agressivas no lidar com o cliente, como 
o telemarketing ativo (melhor exemplo desta prática).  

dicas para quem deseja montar um e-commerce 
automotivo

As mudanças implementadas pela Apple com o iOS 14 e posterior-
mente com o iOS 14.5, deixaram uma grande pergunta na mente dos 
profissionais de marketing: como a produção de anúncios mobile será 
impactada e quais as principais mudanças? - Antes de tudo, vamos 
relembrar como era o cenário antes das mudanças com o IDFA: Era 
possível entregar anúncios personalizados para segmentos específicos 
de usuários, com textos que conversavam com eles, como por exemplo, 
“sentimos sua falta” para as pessoas que fizeram uma compra em seu 
aplicativo, mas não o abriram por mais de 30 dias.  

as mudanças em anúncios mobile após  
o ios 14.5

Pattanaphong Khuankaew_CANVA

negócios em pauta

Reta final para o Novo Museu do Ipiranga
O governo de São Paulo começou a contagem regressiva para a entrega 

do Novo Museu do Ipiranga. A reforma, que começou em 2019, está 
com 70% das obras concluídas e entra agora na etapa de restauro e 
recuperação do Jardim Francês. O projeto prevê a restauração de toda 
a área construída e botânica, além da construção de um restaurante com 
270m², modernização da iluminação, requalificação das vias de acesso e 
o resgate de duas fontes do projeto original. A reabertura está marcada 
para 7 de setembro de 2022 com as festividades de comemoração dos 
200 anos de independência do Brasil. "A proposta é um mês de festivi-
dades e atividades. Na parte externa, a partir de 7 de agosto, e na parte 
interna, a partir de 7 de setembro. Uma celebração de verdade, autêntica, 
dos 200 anos da nossa independência", disse o governador João Doria 
(ABr).    leia a coluna completa na página 3
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Tech friday - Mobly

@A próxima edição do Tech Friday recebe Victor Pereira Noda, Co- 
fundador e CEO da Mobly, para falar sobre como a empresa tem 

utilizado tecnologia para vender mais e ampliar os negócios. A Mobly é uma 
empresa que atua no comércio eletrônico e hoje é referência de inovação 
no segmento de móveis e decoração. Ao todo, o portfólio da varejista conta 
com mais de 200 mil artigos, entre mobiliários e objetos de decoração. A 
live, que acontece na sexta-feira (03/9), às 10h, será apresentada por Aline 
Toledo Costa, Officer Tech & Related Companies do Itaú BBA, e Cássio 
Gouveia, Managing Director do Itaú BBA. Para assistir, acesse o Youtube 
do Itaú BBA: https://www.youtube.com/itaubba  .    leia a coluna 
completa na página 2
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em 2020, o varejo digital 
apresentou um largo 
crescimento por conta da 
pandemia, já que as compras 
online passaram a ser alternativa 
para muitos brasileiros. 

no primeiro trimestre de 2021, o seg-
mento cresceu 72,2%, se comparado 

com o mesmo período de 2020, segundo 
dados divulgados pela Neotrust. 

Neste contexto, a experiência do cliente 
com as compras é fundamental para garan-
tir a fidelização. E a experiência não acaba 
com a compra - envolve a entrega e o pós 
(caso haja algum problema). 

Segundo informações da Marketing Me-
trics, as chances de vender novamente 
para clientes que já compraram daquela 
marca é de 60% a 70%. Uma boa estratégia 
é realizar uma entrega eficiente, na qual o 
produto chega intacto e em até 24 horas. 
O desafio é enorme: o Brasil apresenta 
inúmeros desafios logísticos, e as logtechs 
têm ajudado grandes marcas do varejo 
utilizando tecnologia para rotas e gestão 
logística.

 
A Uello, empresa de logística que usa 

tecnologia e rede colaborativa para oferecer 
serviços de frete urbano para grandes e 
médias empresas, tem entre seus clientes 
gigantes do varejo como  Arezzo, MMartan, 
Petz, Etna, Polishop e DPaschoal com uma 
malha last mile mais eficiente por meio do 
modelo “ship from store”, no qual a entre-
ga é descentralizada, - os produtos saem 
de lojas próximas do endereço e não de 
grandes galpões. 

Outro benefício é a logística em tempo 
real, em que o cliente tem sua experiência 
melhorada com o acesso a uma plataforma 
de rastreamento completa disponível ao 
varejista. Algumas soluções da startup 

parceiros vip em logística 
proporcionam fidelização de clientes
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têm  índices de atrasos e insucessos abaixo 
de 1%. As transportadoras tradicionais 
possuem este índice ao redor de 10%. As 
datas comemorativas são importantes para 
o varejo digital e uma excelente oportuni-
dade para fidelizar clientes e atrair novos. 

Segundo pesquisa da Ebit/Nielsen na 
pesquisa Webshoppers, as datas sazonais 
representaram 34% do faturamento do 
e-commerce em 2020. Ainda segundo o 
relatório, em 2020, o Dia dos Namorados 
- comemorado este ano no último sábado - 
teve 91% de crescimento no faturamento. 
Confira dicas sobre como um parceiro VIP 
pode ajudar a conquistar consumidores 
nessas datas:

1 - Deixe de lado a entrega sem aviso 
prévio - A entrega sem aviso prévio é uma 
das grandes problemáticas para as pesso-
as que compram produtos pela internet, 
segundo a Uello, e também torna-se um 
prejuízo para as lojas do varejo que assu-
mem o custo pelo retorno do produto aos 
pontos de envio. A logística em tempo real 
pode ser uma solução. 

“Essa é uma alternativa para empresas 
que querem garantir a entrega dos produ-
tos e identificar quando o cliente estará 
disponível para receber a mercadoria. No 
entanto, poucos fornecedores oferecem 
esse serviço”, aponta Fernando Sartori, 
CEO da Uello.

2 - Gratuidade no frete - O preço que 
será pago pela entrega ainda é um dos 
fatores motivadores de compra no e-com-
merce, segundo a Ebit/Nielsen. No último 
ano, o número de pedidos com frete grátis 
aumentou 41%. Mas, em muitos casos, o 
valor do frete está relacionado à urgência 
que o consumidor tem em receber sua 
compra, o que faz com que ele pague mais 
para ter sua mercadoria o quanto antes. 

Pensar na experiência do cliente é fun-
damental para a escolha do valor do frete. 
Também é preciso lembrar que quanto mais 
ele paga pelo frete, mais exigente fica em 
relação à entrega.

3 - Invista em uma plataforma de 
logística otimizada - Segundo o relatório 
Webshoppers 43, da E-bit/Nielsen e do 
banco Bexs, em 2020, 55,1% das transações 
no comércio eletrônico foram feitas pelo 
smartphone. Por isso, contar com uma 
plataforma que proporcione usabilidade e 
uma boa experiência para o cliente é um 
bom investimento. 

4 - Garanta uma experiência pós-
-venda - Implementar uma boa experiência 
pós-venda faz com que o cliente se sinta 
importante e que não seja apenas um 
número. Por isso, investir em políticas 
de troca e devolução e atendimento de 
satisfação, por exemplo, é fundamental 
para estreitar o relacionamento com o 
comprador e fidelizá-lo. Segundo Fernando 
Sartori, “uma empresa que não avalia ou 
recebe feedback de clientes não tem inte-
ligência de dados para saber como atingir 
ou sensibilizar este usuário”. Fonte outras 
informações:(www.uello.com.br).

portugal revoga proibição
Portugal anunciou ontem (1º) que 

permitirá a entrada de turistas do 
Brasil, quase 18 meses depois de 
impôr a proibição de viagens não es-
senciais, para conter a disseminação 
do novo Coronavírus. Os viajantes do 
Brasil agora já não precisam ficar em 
quarentena, mas devem apresentar 
um teste negativo da Covid-19. Dados 
do Ministério da Saúde português 
mostram que 73% da população estão 
totalmente vacinados.

https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-02-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-02-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/tres-indicadores-de-analise-financeira-do-varejo-que-e-preciso-conhecer/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/6-dicas-para-quem-deseja-montar-um-e-commerce-automotivo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/6-formas-de-captacao-recursos-para-empresas-em-diferente-estagios/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-mudancas-em-anuncios-mobile-apos-o-ios-14-5/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/timidez-o-poder-dos-introvertidos-2/
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OpiniãO
Mesmo na tormenta, 

navegar é preciso

Quando me 
perguntam se o frete 
vai cair ou aumentar, 
respondo que é 
importante entender 
a história de como 
chegamos até esse 
momento.

Vou tentar resumir o 
que aconteceu nesses 
últimos 13 anos. Para 

os que embarcaram recente-
mente neste setor, saibam que 
a nossa indústria já foi muito 
glamurosa, se gastava muito di-
nheiro com festas sofisticadas, 
escritórios luxuosos nos pon-
tos comerciais mais badalados 
do planeta, inúmeras viagens 
internacionais, com jantares 
nos melhores restaurantes 
do mundo. Havia, inclusive, 
um budget dedicado à área 
comercial para as ações de re-
lacionamento com os clientes. 

Era uma forma de aproximar 
os vendedores dos principais 
players – clientes e prospects. 
No entanto, esse cenário mu-
dou – e muito – a partir da crise 
americana, iniciada em 2008, 
que se tornou a maior crise 
existencial do shipping global, 
uma indústria que nunca teve 
a cultura de reduzir custos e 
precisou conviver com fretes 
em torno de US$ 50 na rota 
China/Santos. 

Naquela época, um jornal 
de grande circulação chegou 
a fazer um comparativo entre 
o custo de um motoboy de 
Santos para São Paulo e o frete 
de um contêiner de 40 pés de 
Shangai para Santos. Pode 
parecer inacreditável, mas o 
valor cobrado pelo motoboy 
chegou a ser mais caro que o 
transporte de carga que atra-
vessava o oceano. 

A partir desse momento, 
iniciamos uma nova era. Todos 
os esforços foram direcionados 
para a demanda global que 
havia caído bruscamente. Com 
grande capacidade ociosa, 
os armadores enfrentariam 
ainda o pior dos pesadelos: a 
construção de novos navios 
encomendados aos estaleiros 
mundo afora, antes do início 
da crise. Além de pouca de-
manda, teriam uma capacidade 
ainda maior. Quando tudo isso 
ocorreu, a dinâmica do setor 
mudou. 

A redução de custos passou 
a fazer parte do vocabulário 
das companhias e os navios 
antigos foram destinados para 
scrap (ferro velho). Vários con-
tratos com os estaleiros foram 
prorrogados e/ou cancelados, 
postergando, ao máximo, toda 
nova capacidade que poderia 
entrar no mercado. E como 
esperado, os fretes atingiram 
níveis muito abaixo do custo 
operacional. Infelizmente, 
diversos armadores não aguen-
taram, como a coreana Hanjin, 
que deixou uma dor de cabeça 
enorme para os clientes com 
os seus contêineres “abando-
nados” ao redor do planeta.

Muitas empresas enfrenta-
ram uma situação financeira 
complicada e acabaram sendo 
adquiridas ou se fundiram 
com armadores maiores. É o 
que aconteceu com a CSAV 
e UASC, que se integraram à 
Happag Loyd. A Hamburg Süd 
foi adquirida pela Maersk e a 
China Shipping se fundiu com 
a Cosco, que também adquiriu 
a OOCL. Já as japonesas NYK, 
Mitsui (MOL) e K-Line se fun-
diram formando a ONE. Todas 
as movimentações sinalizaram 
a tendência de uma grande 
consolidação global.

Mesmo assim, a indústria 
ainda não havia se recuperado 
e os valores dos fretes estavam 
longe de alcançar os patamares 
desejados. Em muitas rotas, 
os armadores continuavam 
perdendo dinheiro. Foi, então, 
que as europeias  Maersk, MSC 
e CMA-CGM surgiram com a 
proposta de criar a primeira e a 
maior aliança global, que seria 
responsável por quase 46% do 
market share no mundo. 

Porém, não esperavam que 
o governo chinês estragasse 
os planos, mudando comple-
tamente a rota do que foi, na 
minha visão, quase o xeque-
-mate na consolidação do 
market share global. A partir 
daí vieram as novas e atuais 
alianças, que se subdividiram 
da seguinte maneira: Maersk e 
MSC, com aproximadamente 
33% do market share global; 
Ocean Alliance (CMA, Cosco, 
Evergreen e OOCL) com 30% 
e The Alliance - Hapag Loyd, 
ONE, HMM, Yang Ming  - com 
19,2 % da capacidade global.

O que antes seria completa-
mente improvável de se ima-
ginar, pois a concorrência na 
indústria de navegação sempre 
foi muito acirrada, marcou a 
primeira etapa da virada de 
fase do shipping global. E por 
que a primeira etapa? Porque 
na segunda fase viriam os blank 
sailings, que se tornaram uma 
manobra brilhante dos “mons-
tros dos mares” para redução 
brusca de capacidade em 
caso de oscilação da demanda 
global. 

O maior teste de seu grande 
sucesso ocorreu no início da 
pandemia, quando os arma-
dores temiam que o cenário 
2008 se repetisse, com a dife-
rença de que a indústria estava 
mais profissional, consolidada 
e, principalmente, sedenta 
por resultados financeiros, 
que estavam acontecendo 
naturalmente de maneira 
orgânica. Mas desde junho do 
ano passado, nosso mercado 
virou de ponta cabeça e vive 
a “tempestade perfeita”. 

Se antes o envio de um con-
têiner de 40 pés da China para 
o Brasil custava US$ 1.500,  o 
preço do frete atingiu US$ 15 
mil recentemente, resultado 
de uma série de episódios: 
retomada do poder de compra 
após o auge da pandemia; o 
bloqueio do Canal de Suez 
em função do navio que ficou 
encalhado por alguns dias; o 
caos logístico que gerou falta 
de equipamentos e espaços, 
bem como o avanço da va-
riante Delta na China, que 
levou ao fechamento parcial 
do porto de Ningbo-Zhoushan, 
o terceiro mais movimentado 
do mundo. 

Cerca de 350 navios ficaram 
parados, o que impactou em 
toda a logística global. Se me 
perguntarem quando tudo isso 
deve normalizar, certamente 
não tenho a resposta. O cenário 
permanece instável e muita 
coisa ainda pode acontecer ao 
longo desse ano. Nossa espe-
rança é que os valores come-
cem a aliviar em 2022 e, quem 
sabe, baixar um pouco mais até 
2023. Alguma garantia? 

Nenhuma, já que o mercado 
é dinâmico e sensível às crises 
e episódios globais, que podem 
surgir a qualquer momento. 
Infelizmente, a bola de cristal 
para o setor de navegação não 
é tão precisa.

(*) - É diretor comercial da Asia 
Shipping, maior integradora logística 
da América Latina e a única da região 
presente no Ranking dos 50 maiores 

agentes de carga do mundo.

Rafael Dantas (*)

Telegram chega a um bilhão 
de instalações

O Telegram, como o WhatsApp, é um serviço de mensagens instantâneas que está disponível para smartphones, 
tablets e computadores. Seus   usuários podem fazer chamadas, enviar mensagens, fotos, vídeos e arquivos de 
outros tipos. 

Vivaldo José Breternitz (*)

O Telegram foi criado em 2013 pelos 
irmãos Nikolai e Pavel Durov, os 
fundadores do VK, a maior rede 

social da Rússia, mas é uma empresa 
independente, sediada em Dubai. 

Entre seus usuários, está o presidente 
Jair Bolsonaro, que, como outras pesso-
as identificadas com a direita, mantém 
contas no Telegram.

No final de agosto, o   Telegram ultra-
passou a marca de um bilhão de insta-
lações, juntando-se a outros aplicativos 
que já haviam atingido essa marca, como 
o Messenger e o próprio WhatsApp.  O 
Telegram, como o WhatsApp, tem na 
Índia o maior número de instalações; 
esse país, o segundo maior mercado 
de internet do mundo, concentra apro-
ximadamente 22% das instalações do 
Telegram. A Índia é seguida pela Rússia 
e pela Indonésia, onde estão cerca de 
10% e 8% respectivamente. 

É importante notar que o número 
de instalações não equivale à base de 
usuários ativa do aplicativo; o Telegram 
tinha cerca de 500 milhões de usuários 

mundo a ser baixado 1 bilhão de vezes 
ou mais, posicionando-se ao lado de, 
entre outros, WhatsApp, Messenger, 
Facebook, Instagram, Snapchat, Spo-
tify e Netflix.

Nada mau para um aplicativo que não 
está vinculado às big techs americanas. 

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências 
pela Universidade de São Paulo, é professor 

da Faculdade de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

ativos mensais no início deste ano, por 
exemplo. Mas o aumento nos down-
loads, que coincide com as dificuldades 
do WhatsApp em comunicar suas novas 
políticas de privacidade à sua enorme 
base de usuários, permite afirmar que o 
aplicativo ganhou muitos novos usuários 
nos últimos meses. 

O Telegram, que no início deste ano 
arrecadou mais de US$ 1 bilhão, é o 
décimo quinto aplicativo em todo o 

A transformção digital está forçando a 
inovação nas empresas ao inserir expe-
riência humana e processos ágeis como 
elementos fundamentais de geração de 
valor para o cliente. 

Com a constante transformação digi-
tal, o mundo corporativo está passando 
por uma série de mudanças internas 
a fim de se modernizar, combinando 
tecnologia e atendimento humanizado. 
Além disso, a partir do conceito utili-
zado por startups em criar um modelo 
de negócios repetível e escalável, novas 
metodologias mais sistemáticas para ge-
rar inovação começaram a ganhar força 
também nos ambientes tradicionais. 

De acordo com um levantamento 
realizado pela Troposlab, consultoria 
especializada em inovação, atualmen-
te, as organizações estão em busca de 
estratégias e modelos que gerem cres-
cimento em seus negócios, viabilizados 
pela tecnologia, mas sustentados pela 
capacidade de seus produtos e serviços 
em gerar valor para o cliente. “A busca 
por padrões exponenciais desencadeia 
um processo de geração de inovação 
profundo e de vários tipos. Precisamos 
repensar e digitalizar operações, rede-
senhar a experiência do cliente, desco-
brindo novos meios de relacionamento, 
além de encontrar modelos de negócios 
tanto para produtos e serviços modernos 
quanto para tradicionais”, afirma Renata 
Horta, Sócia-fundadora e Diretora de 
Inovação e Conhecimento da Troposlab. 

Para a executiva, agilidade, experiên-
cia do cliente, fail fast, mvp, NPS, entre 
outros, passaram a ser utilizados em 
múltiplas áreas e isso está mudando a 
forma de trabalhar nas empresas. Cria-
das para um ambiente de incerteza que 

necessita rapidez para mitigar os riscos 
com recursos limitados, essa forma de agir 
e pensar no mercado, denominada como 
Pensamento Ágil, pode trazer grandes 
benefícios para empresas de todos os 
setores. Por trás desse conceito, existem 
quatro pilares fundamentais. 

O cliente no centro
Processos ágeis e mais focados na gera-

ção de valor para o cliente do que no “es-
copo” ou no produto. O Design Thinking 
é um processo de inovação conhecido 
por ser centrado no humano, e tem esse 
como um dos seus princípios. O Customer 
Development carrega a importância do 
cliente no nome e é centrado na "vali-
dação" e teste de tudo o que é proposto.

Experiência humana para gerar valor
Metodologias e ferramentas são neces-

sárias para compreender de forma empáti-
ca todos os envolvidos no processo, usan-
do esses insights da experiência humana 
para gerar valor de forma consistente. A 
diferença entre esse e o primeiro ponto 
está no fato de usar o próprio cliente como 
fonte de insights para a solução desen-

volvida, não somente atendê-lo, já que 
ele participa ativamente do processo 
e a maior fonte de inovação vem da 
experiência qualitativa desse contato.

Diversidade e colaboração
Times colaborativos e diversos são 

essenciais, pois a variabilidade de his-
tórias e repertórios comportamentais 
aumentam a chance de gerar empatia 
e soluções com criatividade para os 
desafios trabalhados. As equipes com-
partilham a responsabilidade por trazer 
as soluções e geram valor em conjunto. 
Os limites do que é trabalho de cada um 
são flexíveis.

Validação de dados
Todo trabalho deve ser sustentado 

por dados. As validações são formas 
de gerar dados reais sobre premissas 
ou hipóteses assumidas no período de 
inovação. Não se trabalha com achismos 
e as opiniões não devem ser levadas 
em consideração. Somente a realidade 
pode responder o que gera valor, qual o 
problema ou a intensidade dele.

“O mundo não é mais sobre ter controle 
como a teoria tradicional da administração 
de empresas ensina. É sobre performar 
no caos, mas sem perder a consistência. 
Isso requer  pensamento ágil e inovação. 
Esse é o momento em que as empresas 
estão investindo no aprendizado de seus 
colaboradores. Se um líder ainda gera suas 
ideias e projetos sozinho, não conversa 
diariamente com seu cliente para enten-
der as suas novas necessidades, se suas 
métricas são prioritariamente financeiras 
e ou se o seu time é composto por pesso-
as que compartilham sempre opiniões e 
valores parecidos e têm medo de errar, 
é hora de pivotar suas práticas ou será 
tarde demais.” conclui Horta.

Pensamento ágil é o motor do mundo corporativo 
atual, aponta consultoria de inovação

Foto: Oleksandra Troian_CANVA

News@TI
QuintoAndar anuncia 60 vagas de trabalho 
para área de tecnologia para todo o Brasil

@O QuintoAndar, maior plataforma digital de moradia da América 
Latina, tem mais de 260 vagas abertas. As oportunidades são 

para diversas áreas da companhia, com destaque para tecnologia, 
que tem mais de 50 posições abertas, e operações. As oportunidades 
em tecnologia seguem o conceito remote first, ou seja, todo o time 
trabalhará em home office, mesmo quando a pandemia acabar. Nos 
últimos 12 meses, a companhia cresceu significativamente e atingiu 
um novo valor de mercado de US$ 5.1 bilhões. Além disso, alcançou 
as cinco principais regiões do Brasil e anunciou o início da expansão 
internacional, a começar pelo México. A proptech também cresceu 
62% em número de pessoas colaboradoras em relação ao ano anterior, 
contratando mais de 1.200 pessoas para acompanhar a expansão da 
companhia (https://carreiras.quintoandar.com.br/).

Programa de Trainee de Gestão Pública 
recebe inscrições até 09 de setembro

@Pessoas de todo o país engajadas em fazer a mudança no setor público 
têm até o dia 09 de setembro para fazer inscrição no Programa de 

Trainee de Gestão Pública. A iniciativa foi criada pelo Vetor Brasil, orga-
nização que atrai, pré-seleciona e desenvolve pessoas para compor uma 
rede de profissionais que trabalham em projetos transformadores. Podem 
participar pessoas com mais de 18 anos e graduação completa em qualquer 
área ou com término previsto para até 31 de março de 2022. A organização 
incentiva a inscrição de pessoas negras, LGBTQIA+ e indígenas. O Vetor 
Brasil tem o objetivo de profissionalizar a gestão pública e atrair pessoas 
comprometidas com a geração de impacto social em escala no Brasil. Em 
contexto de pandemia e crise global, os serviços públicos nunca foram tão 
essenciais, sobretudo o atendimento do Sistema Único de Saúde. Tudo 
isso mostrou a importância de ter profissionais preparados e engajados 
em atender as demandas da população (www.vetorbrasil.org.br).

ricardosouza@netjen.com.br
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reportagens que abordem a cidadania financeira, conceito usado pelo BC 
para se referir à inclusão financeira, à educação financeira e à proteção 
ao consumidor de serviços financeiros. Também serão consideradas 
reportagens que facilitem a compreensão do mercado e ajudem os bra-
sileiros a tomarem decisões informadas em relação a finanças pessoais. 
O prêmio terá duas categorias. A primeira é dedicada a reportagens 
publicadas em veículos impressos ou online. A segunda categoria reunirá 
conteúdos jornalísticos veiculados em podcasts, rádios, TV ou YouTube. 
Mais informações: (www.premioc6.com.br). 

E - Segmento Mais Vendedor
O Melhor Envio, plataforma de gestão de frete do Grupo Locaweb, 
analisou mais de 9 milhões de transações em sua plataforma para saber 
quais segmentos mais venderam no e-commerce brasileiro em 2020. 
O resultado deu origem à pesquisa Me Envia e traz o grande destaque 
para Moda, que ganhou disparado como o mais vendido, com quase o 
dobro do segundo lugar. Foram comercializados mais de 1,8 milhão de 
produtos, representando 19% do total. O aumento de vendas apresen-
tou um crescimento expressivo. O número de vendas saltou de mais de 
50 mil em abril de 2020, para mais de 100 mil no mês seguinte. Além 
dela, as categorias que mais cresceram no ano foram Jóias e Relógios e 
Beleza e Cuidado Pessoal. Saiba mais em: (www.melhorenvio.com.br). 

F - SP Oktoberfest
A retomada da 4ª edição da São Paulo Oktoberfest, o já tradicional fes-
tival cultural, musical e gastronômico que celebra com muita animação 
a amizade entre a comunidade alemã e a brasileira, vai acontecer de 25 
de novembro a 12 de dezembro (das quintas-feiras aos domingos) de 
2021, na Vila Alemã, uma nova e típica estrutura alemã que será monta-
da na Av. Dr. Chucri Zaidan. A organização do evento adotará todos os 
protocolos sanitários vigentes para garantir a segurança e a saúde dos 
visitantes. Ela irá exigir, por exemplo, o certificado digital de vacinação 
contra a Covid-19 ou apresentação de comprovante de teste realizado 
há menos de 48 horas para a entrada no evento. Para mais informações 
acesse: (www.saopaulooktoberfest.com.br).

G - Inovação e Sustentabilidade
Nos próximos dias 23 e 24, o evento da Câmara Brasil-Alemanha de São 
Paulo reunirá em uma plataforma digital um time de peso de especialistas 
para discutir as principais tendências que estão transformando a sociedade 

A - Itália Libera Entrada
Entrou em vigor na terça-feira (31) uma nova portaria do ministro da 
Saúde da Itália, Roberto Speranza, que autoriza a entrada de pessoas 
provenientes do Brasil por motivos de estudo. No entanto, turistas que 
tenham transitado pelo território brasileiro nos 14 dias anteriores à 
chegada na Itália continuam proibidos, ao contrário de alguns países 
da Europa, como Alemanha, Espanha, França e Suíça, que já liberaram 
vacinados. As outras exceções para viajantes provenientes do Brasil são 
para pessoas com residência fixa na Itália; indivíduos que tenham cônjuges 
ou filhos menores de idade residentes em solo italiano; e “sujeitos em 
condições de absoluta necessidade autorizados pelo Ministério da Saúde”.

B - Associativismo Médico 
A Associação Médica Brasileira (AMB) promove, nos dias 1 e 2 de outu-
bro, o I Congresso de Associativismo Médico da AMB. Inédito, com foco 
no fortalecimento da atividade em Medicina, traz uma pauta bem ampla 
com destaque a pontos como formação médica, o médico e a sociedade, 
síndrome de Burnout, defesa profissional, perspectivas da Saúde do país. 
De acordo com o presidente da AMB, César Eduardo Fernandes, a pro-
gramação prioriza a interatividade, para que os participantes esclareçam 
conceitos e polemizem com os palestrantes. O evento será 100% online 
e gratuito. Inscrição: (https://tao.iweventos.com.br/cam2021. No mesmo 
link, você tem acesso à programação e às demais informações.

C - TAP e seus Voos
A TAP está preparada para atender aos brasileiros com 37 frequências 
semanais. São 11 voos por semana de São Paulo para Lisboa e um para o 
Porto, seis voos Rio de janeiro/Lisboa e um Rio de Janeiro/Porto, três voos 
de Brasília, três de Belo Horizonte, cinco de Recife, três de Salvador e quatro 
de Fortaleza, nesses casos, todos para Lisboa. O plano de voos da TAP para o 
Inverno IATA, que tem início a 31 de outubro e se prolonga até 26 de março 
de 2022, prevê, no período de pico de operação programado pela Companhia, 
um total de 52 voos semanais do Brasil para Portugal, e contempla a retomada 
dos voos para Belém, Natal e Maceió. Caso os passageiros desejem partir de 
Portugal para outros destinos da Europa, é necessário verificar as regras que 
cada país está aplicando na entrada de brasileiros.

D - Educação Financeira
O C6 Bank está lançando a terceira edição do Prêmio C6 de Jornalismo, 
cujo foco é educação financeira e finanças pessoais. Objetiva reconhecer 

e o ambiente empresarial. Não é por acaso que o tema central neste ano é 
Tools for the future (ferramentas para o futuro). É o Congresso Brasil-Ale-
manha de Inovação e Sustentabilidade. Entre os destaques da programação 
a palestra sobre Sociedade 5.0 que será ministrada por Gil Giardelli, Co-
Founder da 5 ERA e professor na ESPM. Outro tema, a evolução do mercado 
de carbono e o potencial do hidrogênio verde, a partir da visão de grandes 
especialistas. Inscrições e mais informações: (https://www.ahkbrasil.com/
iframes_site_ahk_typo3/v2/verEventoDetalhado.aspx?id=4591). 

H - Mercado Logístico 
Entre os próximos dias 21 e 23, virtual, acontece a Expo Logweb 
W6connect – Feira e Congresso Virtual de Logística. Através de uma 
plataforma digital completa, que oferece um excelente espaço para 
negócios e networking, os principais executivos da área terão acesso 
aos melhores produtos e serviços do mercado logístico e a conteúdo 
atual e relevante. Entre os temas que serão abordados, estão: torre de 
controle, logística pós-pandemia, transformação digital, sustentabilida-
de, logística humanitária, lean, logística do e-commerce, last mile, UX 
(userexperience), cadeia do frio, digital Supply Chain, entre outros. A 
proposta é unir fornecedores e compradores de soluções logísticas. Mais 
informações: (www.feiravirtualdelogistica.com.br).

I - Programas de Trainee 
A Ambev acaba de abrir as inscrições para seus programas de Estágio, 
Trainee e Representa 2022. Busca candidatos que pensam além dos 
rótulos, sonham grande, querem transformar a si e todo o ecossistema 
relacionado à indústria, tenham perfil colaborativo e valorizam a diver-
sidade. As mais de 300 vagas são para as unidades da Ambev de todo o 
país e os processos seletivos, 100% online. Além de ser uma das poucas 
empresas do mercado que oferecem feedback em todas as etapas do 
processo, também não exige os testes de inglês, para tornar os progra-
mas mais inclusivos. As vagas são para talentos de todas as gerações 
e que queiram se desenvolver nos mundos de Finanças, Tecnologia, 
Negócios, Supply e Logística. Inscrições: (https://www.ambev.com.br/
carreiras/nossos-programas/).

J - Inovação da Indústria
A CNI e o Sebrae marcaram para 20 de outubro o lançamento do 9º 
Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. O evento virtual tem 
expectativa de público de 10 mil participantes e já está com inscrições 
abertas gratuitamente pelo site (www.congressodeinovacao.com.br). 
A grande atração será o norte-americano Steve Wozniak, engenheiro 
eletrônico e cofundador da Apple, que falará sobre o futuro da ino-
vação. O evento reunirá especialistas de cinco continentes, que vão 
refletir sobre como a inovação uniu o mundo a partir da pandemia, 
levando as experiências de suas regiões no enfrentamento aos grandes 
desafios globais, como a pobreza, as mudanças climáticas e as guerras. 
O Congresso busca contribuir para que a inovação seja incorporada na 
estratégia das empresas e ampliar a efetividade das políticas de apoio 
à inovação no país. 

Como inovar nas 
pequenas e médias 

empresas?

A inovação tem 
sido a principal 
estratégia adotada 
por grande parte das 
PMEs como forma 
de garantir sua 
sobrevivência no 
mercado

Com uma ampla de-
mocratização, as 
organizações pos-

suem à sua disposição 
uma gama variada de 
ferramentas completas 
e acessíveis, capazes de 
elevar significativamente 
os resultados operacionais 
desejados. Medida que 
hoje, se torna o grande 
diferencial competitivo de 
todas elas.

Com o início da pan-
demia, a necessidade de 
transformação digital se 
tornou ainda mais eviden-
te para que as companhias 
continuassem atendendo 
as demandas de seus 
clientes – além de evitar 
piores resultados finan-
ceiros. Dados divulgados 
pelo Sebrae, mostram essa 
preocupação: 41,9% das 
PMEs passaram a adotar 
recursos inovadores em 
seu negócio desde 2020.

Mesmo sendo uma de-
manda latente, muitos 
empreendedores ainda 
cometem um equívoco 
enorme ao acreditar que 
essas ferramentas são ca-
ras e apenas para acesso às 
grandes corporações. Ou 
ainda, que se faz necessá-
rio ter um conjunto com-
pleto em uso, desde robôs 
até softwares sofisticados 
de inteligência artificial e 
machine learning. 

Ambos os pensamen-
tos são completamente 
divergentes da realidade. 
Muitos resultados podem 
ser obtidos com investi-
mentos simples e insigni-
ficantes, se levarmos em 
consideração os grandes 
avanços tecnológicos que 
temos atualmente. Dentre 
tantas ofertas, as perten-

centes à Indústria 4.0 são 
as mais recomendadas 
para a recuperação eco-
nômica no pós-pandemia. 

Não somente por serem 
mais acessíveis, mas prin-
cipalmente por apresenta-
rem uma maior durabilida-
de quando comparadas a 
outras disponíveis. Com 
elas, não é preciso se 
preocupar em ter altos 
gastos para manter uma 
infraestrutura de TI, por 
exemplo. Há muitas tec-
nologias de baixo custo, 
como Blockchain, Busi-
ness Intelligence (BI) ou 
mesmo os dahsboards, que 
podem mostrar em tempo 
real como está cada um 
dos processos da empresa, 
aumentando significativa-
mente a sua eficiência.

Aquelas empresas que 
redirecionam seu foco 
para esse tipo de investi-
mento, certamente conse-
guem aumentar a vanta-
gem competitiva e crescer 
mais que seus principais 
concorrentes. Para isso, é 
importante que as empre-
sas façam um diagnóstico 
completo do seu negócio, 
estabelecendo uma gover-
nança que mostre quais 
os resultados esperados, 
sem sair simplesmente 
adotando tecnologias sem 
um direcionamento estra-
tégico pré-estabelecido.

Somente assim é pos-
sível saber onde e como 
investir os recursos da 
empresa – não somente os 
financeiros, mas também 
pessoas, tempo e a infra-
estrutura adequada para 
cada inovação desejada. 
Com um direcionamento 
certeiro, as pequenas e 
médias empresas tem 
muito mais chances de 
conquistar resultados 
inovadores excelentes 
para a prosperidade do 
seu negócio.

(*) -  É engenheiro mecânico, 
físico nuclear e fundador 

da Palas, consultoria pioneira 
na implementação da ISO 56002, 

de gestão da inovação 
(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)

Enviado ao Congresso Nacional, o Proje-
to da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 
2022 prevê o reforço de R$ 10,697 bilhões 
para a saúde. Desse total, R$ 7,143 bilhões 
correspondem a gastos relacionados ao 
enfrentamento à Covid-19. O dinheiro 
destinado à compra de vacinas totalizará 
R$ 3,9 bilhões, volume 86% inferior aos R$ 
27,71 bilhões gastos neste ano. 

Segundo o secretário de Orçamento Fe-
deral do Ministério da Economia, Ariosto 
Culau, o valor foi definido pelo Ministério 
da Saúde, que prevê a aplicação de doses de 
reforço apenas em grupos determinados, e 
não há estudos conclusivos que comprovem 
a necessidade de uma terceira dose para 
toda a população.

Ariosto também informou que o país tem 
os recursos garantidos para a aplicação da 
segunda dose em toda a população adulta 
e que atualmente sobram doses de reforço. 
Dessa forma, parte das pessoas começarão 
a receber a terceira dose ainda em 2021, di-
minuindo a necessidade para o próximo ano.

O Orçamento para o Ministério da Saúde 
em 2022 ficará em R$ 147,458 bilhões, con-
tra R$ 136,761 bilhões aprovados para este 
ano. Em relação aos R$ 7,143 bilhões para 
o enfrentamento à Covid-19, além dos R$ 

Pelo lado positivo, os 
serviços avançaram 
0,7% no período, em 

comparação com o trimestre 
anterior. Os dados foram di-
vulgados divulgados ontem 
(1º) pelo IBGE. 

Segundo a coordenadora 
de Contas Nacionais do 
IBGE, Rebeca Palis, a safra 
do café foi prejudicada pela 
bianualidade negativa e a do 
milho, pela estiagem.  A soja 
teve alta de 9,8% e o arroz, 
de 4,1%. Tiveram taxas 
negativas o café (-21%), o 
algodão (-16,7%) e o milho 
(-11,3%). Na indústria, Palis 
destaca a queda na indústria 
de transformação, em espe-
cial a automobilística. 

“A indústria de trans-
formação teve uma queda 
de 2,2%. Ela sofreu nesse 
segundo trimestre, muito 
por conta da falta de compo-
nentes eletrônicos, tem fila 
de espera, nem está conse-
guindo atender a demanda. 
Na indústria de transfor-

No setor externo, as exportações cresceram 14,1% 
e as importações avançaram 20,2% na comparação com o 

segundo trimestre de 2020.
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Cartilha ajuda 
na relação com 
empresas aéreas

Uma publicação lançada 
ontem (1º) pelo Ministério do 
Turismo pretende melhorar a 
relação entre consumidores e 
empresas aéreas, de forma a 
garantir melhor experiência 
aos turistas durante as via-
gens. Nesta edição, a cartilha 
Consumidor Turista é focada 
no transporte aéreo. A ideia 
é lançar, na sequência, uma 
cartilha voltada ao modal ro-
doviário.

As três edições voltadas ao 
transporte aéreo abordarão, 
respectivamente, os períodos 
de antes, durante e após as 
viagens. Para acessar a publi-
cação, chamada Transporte 
Aéreo: Antes da Viagem, 
busque no link: (https://www.
gov.br/turismo/pt-br/centrais-
de-conteudo-/publicacoes/
consumidor-turista). “Busca-
mos, com essas cartilhas, dar 
segurança jurídica na relação 
de consumo e a busca por 
segurança e menor preço de 
passagem”, disse o ministro 
do Turismo, Gilson Machado 
Neto, durante o lançamento 
online da publicação.

PIB: agropecuária e indústria recuam; 
serviço avança no 2° trimestre

O fraco desempenho da economia brasileira no segundo trimestre, que ficou praticamente estável com 
variação negativa de 0,1%, foi puxado pelo resultado da agropecuária, que caiu 2,8%, e da indústria, 
que recuou 0,2%

referência pré-pandemia da 
Covid-19. O consumo das 
famílias ficou estável na 
comparação com o primeiro 
trimestre e está 3% abaixo 
do período pré-pandemia. Já 
o consumo do governo teve 
alta de 0,7% e os investimen-
tos, que compõem a Forma-
ção Bruta de Capital Fixo 
recuaram 3,6% no período.

Os dados do IBGE mos-
tram que a balança comer-
cial brasileira subiu 9,4% 
nas exportações de bens e 
serviços no segundo trimes-
tre, sendo a maior variação 
desde o primeiro trimestre 
de 2010. O destaque foi a 
safra de soja, estimulada 
pelos preços favoráveis. Já 
as importações, diminuíram 
0,6% na comparação com o 
primeiro trimestre do ano. 
No setor externo, as expor-
tações cresceram 14,1% e 
as importações avançaram 
20,2% na comparação com 
o segundo trimestre de 2020 
(ABr).

mação como um todo, há 
uma disruptura na cadeia 
produtiva e os insumos estão 
caros, dada a desvalorização 
do real”.

Além da indústria de trans-
formação, a queda de 0,9% 
na atividade de eletricidade e 
gás, água, esgoto e atividades 
de gestão de resíduos, in-
fluenciada pela crise hídrica, 
contribuiu para neutralizar 
a alta de 5,3% nas indús-

trias extrativas e de 2,7% 
na construção. Também 
teve crescimento o setor de 
Informação e comunicação, 
que avançou 5,6%. 

O setor de serviços foi pu-
xado por outras atividades 
de serviços, com aumento de 
2,1%. Porém, ainda está 4% 
abaixo do primeiro trimestre 
de 2020 e 7,2% abaixo do 
quarto trimestre de 2019, 
períodos considerados como 

Saúde tem previsão de aumento 
de R$ 10,7 bilhões no Orçamento

3,9 bilhões destinados à compra de vacinas, 
cerca de R$ 3,2 bilhões serão empregados no 
tratamento de média e de alta complexidade 
nos hospitais públicos e no tratamento de 
sequelas da doença.

A proposta de orçamento foi enviada sem 
as receitas de eventuais privatizações no 
próximo ano. Caso ocorram privatizações, 
a dívida pública bruta cairá ainda mais que 
o previsto. O projeto prevê que a dívida 
bruta do governo geral cairá de 81,2% do 
PIB, em 2021 para 79,8% em 2022. A queda 
do endividamento é consequência da pre-
servação do teto de gastos e do aumento da 
arrecadação, que reduzirá o déficit primário 
para R$ 49,6 bilhões no próximo ano (ABr).

O combate à pandemia da Covid-19 
consumirá R$ 7,1 bilhões.
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E-commerce 
e falta de 

conectividade
A velocidade de 
download mobile da 
Coreia do Sul, líder 
do ranking, é 93.84 
Mbps, a da Brasil é 
24.20 Mbps

A pandemia escanca-
rou um problema 
que muitas empresas 

dependentes de tecnologia 
rápida já sabiam faz tempo: 
o brasileiro enfrenta sérios 
problemas de conectividade 
em áreas remotas. Mesmo 
em tempos nos quais a mídia 
já menciona as maravilhas 
da tecnologia 5G, ela está 
longe de ser uma realidade 
próxima em grande parte 
do país. 

Segundo o Speedtest Glo-
bal Idex, que classifica os 
países de acordo com suas 
respectivas velocidades de 
internet, o Brasil ocupa o 
83º lugar no ranking de ve-
locidade para mobile, e 57º 
lugar para web. Para se ter 
uma ideia do quanto esta 
posição é ruim, enquanto 
a velocidade de download 
mobile da Coreia do Sul, 
líder do ranking, é 93.84 
Mbps, a da Brasil é 24.20 
Mbps; já a média global é 
31.61 Mbps. 

Só que esse valor é uma 
média, já que a qualidade 
da conexão em uma me-
trópole é bem diferente da 
qualidade da conexão em 
um local mais afastado e 
com menos infraestrutura. 
Por outro lado, enquanto 
a nossa internet não é das 
melhores, nossa demanda 
aumenta gradativamente: 
o mercado eletrônico brasi-
leiro já é considerado o 10º 
maior em uma escala global. 
A dificuldade de acesso à 
rede tem tudo a ver com 
falta de infraestrutura. 

Em 2017, um estudo rea-
lizado pelo Boston Consul-
ting Group (BCG) estimou 
que o Brasil necessitaria de 
R$ 200 bilhões em inves-
timentos para melhorar o 
acesso à internet em todas 
as regiões. Como as ope-
radoras preferem ampliar 
a extensão de fibras óticas 
nos grandes centros em 
detrimento da instalação 
de mais antenas em locais 
mais distantes por consi-
derarem que determinadas 
localidades não são rentá-
veis, muitas empresas que 
dependem da rede estão 
toureando a situação com 
tecnologias inovadoras, que 
possibilitem uma navegação 
mais rápida. 

É o caso dos e-commer-
ces. Para tentar driblar a 
internet ruim fora do eixo 
Rio-São Paulo, e ser capaz 
de propiciar experiências 
mais positivas aos clientes, 
as lojas online estão recor-
rendo a tecnologias mobile 
como padrão, com objetivo 
de fazer com que boa par-
te da responsabilidade do 
aplicativo rode do lado do 
cliente. Esta é uma estra-
tégia que permite dispensar 
tantos recursos do servidor, 
tornando a navegação mais 
rápida do lado do usuário. 

Para esse resultado, prio-
riza-se o desenvolvimento 
rápido de soluções que 
dispensam a criação de có-
digos muito personalizados. 
Entre as tecnologias utiliza-
das, estão frameworks para 
front-end e também aquelas 
voltadas para tornar a UI 
(User Interface) ainda mais 
ricas e responsivas. Sempre 
que houver seções de UI 
atualizadas dinamicamente - 
por exemplo, alterações que 
dependam das ações do usu-
ário ou que ocorrem quando 
uma fonte de dados externa 
for alterada, fica por conta 
da própria solução ajudar 
a implementá-las de forma 
mais simples e sustentável. 

Infelizmente, não é pos-
sível mudar a situação da 
conexão geral de internet no 
país; entretanto, é possível 
trabalhar para se destacar 
com um site de fácil aces-
so e com boa usabilidade. 
Investir na construção de 
experiências digitais de 
qualidade pode assegurar 
que o cliente continue 
percebendo que valor não 
está apenas no produto que 
você vende, mas também no 
serviço oferecido. 

Há muitas oportunidades 
para os e-commerces fora 
do eixo Sul-Sudeste; entre-
tanto, cativar estes novos 
clientes requer um novo 
olhar sobre a tecnologia, 
além de uma mudança de 
mentalidade. Para que as 
pessoas que se encontram 
em regiões com pouca co-
nectividade optem pelas 
compras online e habituem-
se a esta comodidade, é 
necessário que elas tenham 
experiências cada vez mais 
surpreendentes. 

E, para isso, as lojas onli-
ne precisam fazer sua lição 
de casa, serem criativas e 
versáteis - já que milagres 
não acontecem em termos 
de infraestrutura. 

(*) - É diretor de tecnologia da 
Estrela10.

Benhur Cezar (*)
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A transformação digital já dava seus primeiros passos antes 
da pandemia, que acelerou diversos processos, boa parte 
em razão da necessidade da adoção do trabalho remoto a 
fim de preservar o distanciamento recomendado. Agora, 
mesmo com a vacinação e a reabertura de estabelecimentos, 
diversas empresas estão convencidas de que novas formas 
de trabalho foram produtivas e começam a olhar para um 
futuro em que a adoção dos novos métodos não se dá pelo 
medo e sim pelos benefícios proporcionados.

Nesse novo cenário, líderes têm um papel fundamental 
como incentivadores de suas equipes e exemplos, eles pró-
prios, de como a transformação digital pode resultar em um 
trabalho eficiente e coeso. Dados comprovam essa premissa. 
Segundo estudo conduzido pela Gartner, empresa global de 
pesquisa e aconselhamento de empresas, profissionais são 
2,6 vezes mais propensos a ter maior destreza digital tendo 
a liderança como exemplo e modelo de comportamento.

“Dentro das organizações, a transformação digital só 
acontece efetivamente se os líderes engajarem suas equi-
pes em uma cultura de inovação”, afirma Lucas Padilha, 
gerente da Luandre Middle, divisão especialista em alta 
gestão, da Luandre RH. A adaptação, contudo, não é algo 
tão simples – “o maior desafio é comportamental e está 
relacionado não somente à tecnologia e sim às pessoas. 
Trata-se de estabelecer um fluxo de boas ideias e cumpri-
mento de prazos, mesmo que a distância”, comenta Lucas.

O especialista explica que o gestor irá conviver frequen-
temente com riscos e precisa ter resiliência para encarar 
possíveis desafios – o que era qualidade de um bom líder 
em tempos pré-transição digital. A diferença, portanto, 
é apenas o contexto. A orientação é tirar o melhor que a 
tecnologia pode oferecer.

“A inovação é uma aliada e precisa ser usada de forma 
estratégica. Precisamos entender que a transformação 
digital vai além do home office. Hoje, temos acesso a ferra-
mentas sofisticadas que nos permitem realizar verificações 

Thiago Mazeto (*)         

O que ainda surpreende 
muita gente é o fato 
de que o gerencia-

mento deste tipo de comér-
cio exige bastante tempo, 
conhecimento e preparo dos 
processos que conduzem o 
consumidor à compra efetiva 
e, no futuro, à recorrência e 
fidelização de clientes. 

Para todas as etapas desta 
jornada, existe um elemento 
fundamental na diferencia-
ção de uma loja de sucesso 
das demais: a gestão de 
e-commerce. Gestão é o 
principal fator a ser consi-
derado pelo empreendedor 
que busca competitividade 
na presença digital do seu 
negócio. Por isso, é neces-
sário elaborar um planeja-
mento estratégico anual, 
que deve ser acompanhado 
periodicamente para avalia-
ção de ajustes capazes de 
gerar mais valor ao público 
almejado para a loja virtual. 

Esta é uma etapa crucial 
na jornada, uma vez que é a 
partir dela que se pode an-
tecipar tendências e adaptar 
sua realidade às mudanças 

É fundamental que a estratégia contemple soluções de marketing 
e vendas, para atrair e reter clientes.

Como ter alta performance no 
e-commerce desde o início

Construir uma loja virtual é uma das decisões estratégicas mais importantes, para que o empreendedor 
desenvolva uma trajetória de sucesso em seu negócio

por uma plataforma de 
e-commerce que caiba na 
estrutura e no planejamen-
to dará ao empreendedor a 
base e a vitrine necessárias 
para sua loja virtual. 

Seja por meio de um site 
próprio ou de uma loja virtual 
em nuvem, é importante 
que a decisão contemple a 
integração com outras fun-
cionalidades e tenha com-
patibilidade com requisitos 
básicos de segurança na 
coleta de dados e na oferta 
de formas de pagamento. Por 
fim, e não menos importante, 
um diferencial na busca por 
alta performance está na 
atenção dada às redes sociais 
como um ambiente valioso 
na avaliação e na decisão de 
compra dos clientes. 

Para isso, é essencial que 
as lojas virtuais estejam 
integradas a essas mídias, 
estimulando o conceito de 
social commerce como peça 
fundamental para definir a 
qualidade da presença digi-
tal e, consequentemente, o 
sucesso do negócio. 

(*) - É diretor de comercial e marketing 
da Tray, unidade de e-commerce da 

Locaweb (www.tray.com.br).
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de mercado com rapidez, 
criando mais chances de 
obter um crescimento sus-
tentável para o negócio. 

Quando a ideia de gestão 
está no centro das atenções 
do empreendedor, é possível 
transformar o que foi plane-
jado em iniciativas táticas 
e operacionais, que devem 
envolver todas as áreas de 
atuação da loja. 

Isso implica em investi-
mentos na gestão de pessoas 
para qualificar e motivar seu 
time de vendas, de finanças, 
para atrelar os controles 
contábeis e tributários, de 

logística e de estoques, 
para evitar desperdícios e 
gerar eficiência no fluxo de 
mercadorias. Além disso, é 
fundamental que a estraté-
gia contemple soluções de 
marketing e vendas, para 
pensar em atrair e reter 
clientes antes mesmo da 
primeira venda. 

É nesta etapa que o em-
preendedor define sua men-
sagem central, linguagem, 
posicionamento e as ferra-
mentas que serão utilizadas 
para descobrir e chegar ao 
seu público-alvo. Com base 
nessas premissas, a busca 

A importância da liderança no processo 
de transformação digital

de desempenho e análises de clima com mais facilidade e 
agilidade e isso deve ser usado a favor da melhor gestão”, 
destaca Lucas.

Assim, aqueles que estão na ponta da implementação 
dessas novidades frente a suas equipes podem e devem se 
tornar eles próprios mais eficazes a partir de boas soluções 
de interface de softwares que permitem o acompanhamento 
de tarefas com mais clareza, além do acesso a indicadores 
que permitem a tomada de decisões mais embasadas. 
Treinamentos também ganham amplitude, uma vez que o 
ensino a distância pode ser mais abrangente que cursos 
presenciais in company. 

A flexibilidade de participar deles a qualquer horário, 
em caso de aulas gravadas, é outro fator relevante. “O 
líder digital é aquele que compreende que a companhia é 
o centro da transformação digital e atua em conjunto com 
todas as áreas envolvidas, para o sucesso da empresa como 
um todo”, conclui. - Fonte e outras informações: (www.
luandre.com.br).

Líderes têm um papel fundamental como incentivadores de 
suas equipes e exemplos.

Nos últimos meses, muito se falou 
sobre racionamento de energia e até 
mesmo um provável apagão pelo país. 
A escassez de chuvas prejudica os 
reservatórios, o que torna a produção 
de energia elétrica mais difícil. Com 
isso, criar um plano de contingência 
para tentar minimizar os efeitos de 
uma possível falta de energia é fun-
damental para proteger e manter os 
negócios em funcionamento.

“Para uma estratégia de continuida-
de de negócios dar certo é fundamental 
preparar os profissionais e executivos 
para isso. A própria ISO 22301 deveria 
ser regra para setores público e privado 
em todo o mundo”, explica Jeferson 
D’Addario, CEO do Grupo Daryus e 
especialista em continuidade de ne-
gócios e gestão de riscos, ao indicar 
que os empresários precisam saber de 
três pontos fundamentais:
 1) Contingência é remediar algo 

que teve sua gestão de riscos 
ou continuidade negligenciada;

 2) Gestão de Continuidade de 
Negócios é uma disciplina de 
gestão de riscos estratégicos, e 

serve para identificar os riscos 
e planejar a resiliência empresa-
rial a médio e longo prazo, ex.: 
um tratamento de risco pode 
ser a implementação de energia 
eólica ou solar em vários locais 
nos próximos cinco anos;

 3) Planejar a continuidade e gerir os 
riscos adequadamente é respon-
sabilidade da Alta Administração 
e Conselho. Isto protege investi-
dores, acionistas e clientes.

O primeiro passo para proteger os 
negócios de uma crise ou desastres é 
criar um programa de continuidade 
de negócios top-down, depois é pre-
ciso entender do negócio para que 
se consiga implementar estratégias 
de resiliência. “Com isso, é possível 
projetar cenários de crise, fazer pla-
nos e mantê-los adequados. Por fim, 
a conscientização e educação da alta 
administração são grandes fatores 
para uma empresa melhorar a resi-
liência e minimizar perdas”, finaliza. 
- Fonte e outras informações (www.
daryus.com.br).

Como proteger negócios 
em uma crise hídricaVivaldo José Breternitz (*) 

 
Em 25 de agosto de 1991, Linus 

Torvalds, um finlandês aluno da 
Universidade de Helsinque, à épo-
ca com 21 anos de idade, anunciou 
na plataforma Usenet que havia 
criado um novo sistema operacio-
nal, cujos derivados agora estão por 
toda parte, desde supercomputa-
dores até o rover Perseverance, da 
NASA, que está em Marte. 

No anúncio, Torvalds disse 
que estava “criando um sistema 
operacional livre - é apenas por 
hobby, não será nada grande ou 
profissional. Qualquer feedback 
será bem recebido”. O software 
foi disponibilizado para quem 
quisesse baixá-lo e ‘brincar’ com 
ele. O sistema criado por Torvald 
é o Linux. 

A máquina que Torvalds usou 
para criar o Linux era dotada de 
um microprocessador Intel 80386 
lançado em 1985 e que inaugurou 
a era da computação de 32 bits na 

plataforma PC; era muito menos 
poderosa que qualquer celular 
atual.

Precisamente por ser gratuito 
e modificável, ao longo dos anos 
o Linux se tornou uma família de 
sistemas caracterizada pelo famoso 
ícone do pinguim. Segundo o portal 
da Linux Foundation, 100% dos 
supercomputadores usam Linux 
ou um de seus derivados, bem 
como 95% das nuvens públicas, 
70% dos smartphones, principal-
mente os Android, e a metade das 
grandes empresas que trabalham 
com blockchain. 

Um exército de cerca de 235 mil 
profissionais desenvolve aplicati-
vos baseados em Linux. Torvalds 
várias vezes disse que nada disso 
era esperado quando ele criou 
o Linux, mas sua criatividade é 
impressionante: ele também de-
senvolveu o Git, um sistema para 
controle de versões amplamente 
utilizado nos ambientes de desen-
volvimento de software. 

Atualmente, Torvalds atua 
junto à Linux Fundation, uma 
organização criada para conti-
nuar desenvolvendo o Linux; 
apoiam essa entidade várias 
grandes empresas do ramo da 
informática, como HP, IBM e 
Oracle. Torvalds possui a marca 
registrada “Linux” e supervisio-
na esse uso por meio da organi-
zação sem fins lucrativos Linux 
International, que é dirigida por 
Jon “Maddog” Hall, uma figura 
icônica da computação que 
apoiou Torvalds fortemente no 
início de sua carreira. 

Maddog possui fortes laços com o 
Brasil, onde desenvolveu projetos e 
participou de eventos promovidos 
por diversas universidades, dentre 
as quais, o Mackenzie. 

Sem dúvida, Torvalds deve ser 
reverenciado como um dos grandes 
nomes da computação. 

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

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Linux completa 30 anos



Combate à poluição e 
defesa da vida

A poluição do ar 
é hoje o maior risco 
ambiental para 
todos nós

De acordo com a Or-
ganização Mundial 
da Saúde (OMS), 

são 7 milhões de óbitos ao 
ano, devido a problemas 
respiratórios causados por 
poluentes, como a asma e 
o câncer de pulmão. O Mi-
nistério da Saúde do Brasil 
informa que, 6,4 milhões 
de pessoas acima de 18 
anos sofrem com asma. São 
sinais de doenças respirató-
rias a falta de ar e a tosse 
constante. 

Rinite, sinusite e bron-
quite, assim como a asma, 
causam impacto nas ati-
vidades cotidianas como 
praticar exercícios físicos, 
dormir e até trabalhar. 
Outra parcela de mortes 
analisadas pela OMS tem 
como causa a poluição ex-
terior, algo frequente em 
cidades grandes: ônibus, 
carros, indústrias e usinas 
figuram entre principais 
responsáveis. A ocorrência 
de problemas relacionados 
é maior em países em de-
senvolvimento.

No Brasil, a grande fonte 
de energia doméstica é a 
incineração de biomassa. 
Aliás, em tese, em mais 

de 90% das residências 
da zona rural do mundo, a 
população pratica a queima 
de madeira, carvão, esterco 
de animais ou resíduos agrí-
colas para cozinhar e/ou se 
aquecer. O resultado é alta 
produção de poluentes em 
ambientes internos e exter-
nos, aumentando riscos de 
infecção respiratória.

A OMS ainda aponta que 
os grupos mais prejudica-
dos com a poluição interna 
são de mulheres e crianças, 
uma vez que ficam um pe-
ríodo de tempo maior em 
casa e, consequentemen-
te, sofrendo mais com a 
exposição. É fundamental 
que todas as pessoas que 
fazem uso de madeira e 
carvão para cozinhar, por 
exemplo, sejam informadas 
a respeito dos males à saúde 
e de maneiras alternativas 
ecológicas.

Também são indispen-
sáveis programas para 
diminuir a poluição do ar, 
bem como medidas que 
alertem sobre os perigos do 
uso de certos combustíveis 
em casa. A poluição do ar 
precisa ser encarada exa-
tamente em sua essência: 
problema grave de saúde 
e que requer de ações re-
levantes e urgentes para o 
bem-estar comum.

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica.

Antonio Carlos Lopes (*)
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MEZ 6 ENERGIA S.A. - CNPJ/ME 40.215.276/0001-01 - NIRE 35.300.572.602 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/08/2021 - 1. Data, Hora e Local: No 
dia 19/08/2021, às 19:00hs na sede da MEZ 6 ENERGIA S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida Ibirapuera, 1.753, 15º 
andar, Sala 01, Indianápolis, CEP 04029-100. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, conforme faculdade prevista no §4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/1976, em virtude da 
presença da acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, a saber MEZ T1 Transmissora e Participações Ltda. e MEZ Energia Fundo de Investimento em Participações 
em Infraestrutura. 3. Mesa: Presidente: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur; Secretário: Kelly Christine dos Santos. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 1ª emissão de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos, no valor total de R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais) (“Emissão” e “Debêntures”); (ii) a outorga de cessão fiduciária sobre determinados direitos creditórios da Companhia, conforme descritos abaixo, 
como garantia às obrigações assumidas pela Companhia na Emissão; e (iii) autorizar a Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia a praticar todo e qualquer ato e tomar todas e 
quaisquer medidas necessárias ou convenientes à realização da Emissão e à constituição da garantia mencionada no item (ii) acima, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Escritu-
ra de Emissão e dos Contratos de Garantia (conforme definidos abaixo), bem como, ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia até 
a presente data visando a implementação da Emissão. 5. Deliberações: A Acionista, sem ressalvas ou emendas, aprovou integralmente as seguintes deliberações: 5.1 Realizar a 1ª (primei-
ra) emissão de Debêntures da Companhia, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie com Garantia Real e Com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da MEZ 6 Energia S.A.” a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de 
emissora, a MEZ T1 Transmissora e Participações Ltda. e MEZ Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, na qualidade de prestadoras da garantia real (“Garantidoras”), 
MEZ Energia e Participações Ltda., na qualidade de prestadora da garantia fidejussória (“Fiadora”) e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), 
na qualidade de representante da comunhão dos titulares das Debêntures (respectivamente, “Debenturistas” e “Escritura de Emissão”), com as seguintes características e condições: (i) 
Montante da Emissão: o montante total da Emissão será de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), na Data de Emissão, conforme definida abaixo; (ii) Data de Emissão: Para todos 
os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será aquela prevista na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (iii) Número da Emissão: a Emissão representa a 1ª emissão 
de Debêntures da Companhia; (iv) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão; (v) Amortização do Valor 
Nominal Unitário: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual evento de vencimento antecipado e das hipóteses de Resgate Antecipado Obrigatório e Resgate Antecipado 
Facultativo (conforme definidos abaixo), o Valor Nominal Unitário será amortizado em uma única parcela, devida na Data de Vencimento das Debêntures, conforme definida abaixo; (vi) 
Quantidade de Debêntures: serão emitidas 30.000 (trinta mil) Debêntures; (vii) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; (viii) Espécie: as Debêntures serão da 
espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações; (ix) Garantia Fidejussória: A garantia fidejussória, na forma de 
fiança, será prestada pela Fiadora mediante celebração da Escritura de Emissão, em caráter irrevogável e irretratável, como garantidora e principal pagadora, de forma solidária, das Obrigações 
Garantidas, conforme definidas na Escritura de Emissão, e entrará em vigor na Data de Emissão, permanecendo válida até a integral liquidação das Obrigações Garantidas, conforme definidas 
na Escritura de Emissão (“Fiança”); (x) Garantias Reais: (a) alienação fiduciária pelas Garantidoras, em favor dos Debenturistas, de acordo com as disposições dos artigos 1.361 e seguintes 
do Código Civil e dos artigos 40, 100 e 113 da Lei nº 6.404/1976, (i) da totalidade das ações de emissão da Companhia e de titularidade das Garantidoras, correspondente a 100% (cem por 
cento) do capital social da Companhia (“Ações”), (ii) todas as ações (ii.1) derivadas de desdobramento, grupamento ou bonificação, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra 
forma de alienação das ações de emissão da Companhia e quaisquer bens ou títulos nos quais as ações de emissão da Companhia sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos 
ou valores mobiliários); (ii.2) oriundas da subscrição de novas ações representativas do capital social da Companhia, bem como de bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes bene-
ficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação das Garantidoras na Companhia; e (ii.3) de emissão da Companhia recebidas, 
conferidas e/ou adquiridas pelas Garantidoras (direta ou indiretamente) por meio de consolidação, fusão, cisão, incorporação, permuta, substituição, divisão, reorganização societária ou de 
qualquer outra forma, sejam tais ações ou direitos atualmente ou futuramente detidas pelas Garantidoras, incluindo todas e quaisquer novas ações ou outros valores mobiliários conversíveis 
em ações de emissão da Companhia que vierem a ser subscritos, recebidos, conferidos, adquiridos e/ou sob qualquer forma detidos direta e/ou indiretamente pelas Garantidoras; e (iii) todos 
os dividendos (em dinheiro, espécie ou mediante distribuição de novas ações), lucros, frutos, rendimentos, pagamentos, créditos, remuneração, bonificação, direitos, juros sobre capital próprio, 
distribuições, reembolso de capital, bônus e demais valores creditados, pagos, entregues, recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos às Garantidoras, incluindo, 
sem limitar, todas as preferências e vantagens que forem atribuídas expressamente às Ações, a qualquer título, inclusive lucros, proventos decorrentes do fluxo de dividendos, juros sobre o 
capital próprio, valores devidos por conta de redução de capital, amortização, resgate, reembolso ou outra operação e todos os demais proventos ou valores que de qualquer outra forma te-
nham sido e/ou que venham a ser declarados e ainda não tenham sido distribuídos, por meio do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças”, a ser 
celebrado entre as Garantidoras, na qualidade de alienantes fiduciárias, o Agente Fiduciário, na qualidade de credor fiduciário e representante dos interesses dos Debenturistas e a Companhia, 
na qualidade de interveniente anuente (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”); e (b) cessão fiduciária pela Companhia, em favor dos Debenturistas, nos termos do parágrafo 3º do 
artigo 66-B da Lei nº 4.728/65, (i) da totalidade dos Direitos Creditórios da Companhia (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios); e (ii) dos direitos credi-
tórios da Companhia (incluindo receitas oriundas de apólices de seguros e direitos emergentes) decorrentes dos recursos mantidos e/ou depositados na conta vinculada de titularidade da 
Companhia também cedida fiduciariamente em favor dos Debenturistas, na qual serão creditados todos os Direitos Creditórios da Companhia (conforme definido no Contrato de Cessão Fi-
duciária de Direitos Creditórios), bem como todos os créditos e/ou recursos recebidos, depositados ou mantidos na referida conta vinculada ou eventualmente em trânsito (inclusive enquanto 
pendentes em virtude do processo de compensação bancária), todas as aplicações, investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos produzidos com tais créditos ou recursos, 
por meio do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito e Outras Avenças” a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de cedente, o Agente Fiduciário, 
na qualidade de credor fiduciário e representante dos interesses dos Debenturistas, e o Banco BTG Pactual S.A., na qualidade de Banco Depositário (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direi-
tos Creditórios”) e, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, os “Contratos de Garantia”); (xi) Prazo e Data de Vencimento: as Debêntures terão prazo de vencimen-
to de 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, ressalvados os eventos de vencimento antecipado e as hipóteses Resgate Antecipado Obrigatório e Resgate Antecipado Facultativo, confor-
me definidos abaixo, desde que permitidas pela legislação vigente à época; (xii) Conversibilidade: as Debêntures não serão conversíveis em ações; (xiii) Forma: as Debêntures serão 
emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados; (xiv) Destinação dos Recursos: os recursos líquidos obtidos com a Emissão serão utilizados integral-
mente para implantação, desenvolvimento e exploração de linhas de transmissão (“Projeto”); (xv) Resgate Antecipado Facultativo: a Emissora poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer 
tempo, realizar o resgate antecipado da totalidade ou de parte das Debêntures com o consequente cancelamento de tais Debêntures, observado o disposto no artigo 55 da Lei das Sociedades 
por Ações e os termos e condições da Instrução CVM nº 620, de 17/03/2020 (“Resgate Antecipado Facultativo”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, o valor devido pela Emisso-
ra será equivalente ao (a) Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem resgatadas; e (b) da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facul-
tativo, calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura de Emissão) até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo, incidente sobre 
o Valor Nominal Unitário das Debêntures; (xvi) Resgate Antecipado Obrigatório: A Emissora deverá realizar o resgate antecipado obrigatório da totalidade ou de parte das Debêntures, 
conforme o caso, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, observado o disposto no artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações e os termos e condições da Instrução CVM nº 620, 
de 17/03/2020, caso (i) não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva, conforme disposto na Escritura de Emissão; ou (ii) caso a Emissora contrate empréstimos de longo prazo (ou fiança bancá-
ria relacionada) para o desenvolvimento e implantação do Projeto que acarrete em um Take Out Longo Prazo, conforme definido na Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Obrigatório”). 
Por ocasião do Resgate Antecipado Obrigatório, o valor devido pela Emissora será equivalente ao (a) Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem resgatadas, acrescido (b) Remuneração 
e demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Obrigatório, calculados pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade (conforme definido na Escritura 
de Emissão), ou da data de pagamento da Remuneração anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, incidente sobre o Valor Nominal Unitário; (xvii) Remuneração das 
Debêntures: sobre o Valor Nominal Unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% (cem inteiros por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias do DI - 
Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela 
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br) acrescida exponencialmente de spread ou sobretaxa de 3,1500% (três inteiros e 
quinze centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de acordo com fórmula prevista na Escritura de 
Emissão; (xviii) Pagamento de Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual evento de vencimento antecipado e das hipóteses de Resgate Antecipado Obri-
gatório e Resgate Antecipado Facultativo, a Remuneração será paga em uma única parcela, devida na Data de Vencimento das Debêntures (“Data de Pagamento da Remuneração”); (xix) 
Vencimentos Antecipados: Observados os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, mediante a ocorrência de determinados eventos as Debêntures poderão ser declaradas 
antecipadamente vencidas, de forma automática ou não automática, ocasiões em que serão imediatamente exigíveis todas as obrigações da Emissora referentes às Debêntures; (xx) Registro 
para Distribuição e Negociação das Debêntures: As Debêntures serão depositadas para (a) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de 
Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente no âmbito da B3; (b) negociação, observadas as restrições dispostas nesta Escritura, no mer-
cado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3; e (c) custó-
dia eletrônica na B3; (xxi) Distribuição das Debêntures: As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, a qual será reali-
zada sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, com a intermediação de instituição financeira líder integrante do sistema de distribuição de valores mobi-
liários (“Coordenador Líder”), nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série 
Única, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 1ª (Primeira) Emissão da MEZ 6 Energia S.A.” (“Contrato de Distri-
buição”), a ser celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder. O Coordenador Líder, com expressa e prévia anuência da Emissora, organizará o plano de distribuição das Debêntures, 
tendo como público-alvo da Oferta investidores profissionais, observado o disposto na Instrução CVM 476 e no Contrato de Distribuição; e (xxii) Colocação das Debêntures: A colocação 
das Debêntures será realizada de acordo com os procedimentos da B3, bem como de acordo com o plano de distribuição previsto na Escritura de Emissão e no Contrato de Distribuição. 5.2 
Autorizar a outorga da cessão fiduciária de direitos creditórios da Companhia, conforme descritos na alínea (x)(b) do item 5.1. acima, como garantia às obrigações assumidas pela Companhia 
na Emissão, por meio da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; e 5.3 Autorizar a Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia a praticar todo e qualquer 
ato e tomar todas e quaisquer medidas necessárias ou convenientes à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Escritura de Emissão e dos Contratos de Garan-
tia, bem como ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia até a presente data visando a implementação da Emissão. Encerra-
mento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos membros 
da Mesa e pelos acionistas representando o quórum necessário para as deliberações tomadas. São Paulo, 19/08/2021. Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente; Kelly 
Christine dos Santos, Secretária. Acionistas: MEZ T1 Transmissora e Participações Ltda. - Por: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur; MEZ Energia Fundo de Investimento em 
Participações em Infraestrutura - Por: Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.. JUCESP nº 427.979/21-3 em 27/08/2021.
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Delft Participações S.A. - (em constituição)
Ata de Assembleia Geral de Constituição 

Aos 04/01/21, 10 h., na sede, Rua Claudio Soares, nº 72, 
conjunto. 719, Pinheiros, SP/SP, com a totalidade. Mesa: 
Presidente: Gustavo França Pianucci. Secretário: Maximiliano 
José Ranzani Garcia. Deliberações Unânimes: Aprovar a 
constituição de uma S.A. sob a denominação de Delft Parti-
cipações S.A., e Estatuto Social que se encontra arquivado 
na íntegra na sede da Companhia. Eleger: Gustavo França 
Pianucci, RG 41.119.577-3 SSP/SP, CPF 362.762.708-30, e 
Maximiliano José Ranzani Garcia, RG 34.715.849-3 SSP/SP e 
CPF 222.429.398-40, Diretores sem designação específica; 
todos com mandato de 2 anos. Jucesp nº 3530056436-7 
em 05/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CBFACIL Corretora de Seguros e Negócios Ltda.
CNPJ/ME 12.467.416/0001-01 - NIRE 3522802236-2

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 31 de Agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 31 de agosto de 2021, às 9hs, na sede da CBFACIL Corretora de Seguros e Negócios 
Ltda. (“Sociedade”), localizada em São Paulo/SP, na Alameda Santos, 2.335, conjunto 31, Cerqueira Cesar, CEP 01.419-
101. 2. Presença: Reuniram-se a totalidade dos sócios titulares de 100% (cem por cento) das quotas da Sociedade, a 
saber: Banco BMG S.A., instituição fi nanceira com sede em São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 
1.830, 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, Vila Nova Conceição, com seus 
atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o nº 3530046248-3, inscrita no CNPJ sob o nº 61.186.680/0001-74, 
representada por seus diretores, Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, portador da 
carteira de identidade nº 20775312, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 275.484.158-00 e Guilherme Vieira 
Neves, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF sob 
o nº 181.376.198-10, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP e com endereço comercial na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1830, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São 
Paulo/SP; e BMG Participações S.A., sociedade por ações com sede em Belo Horizonte/MG, na Avenida Álvares Cabral, 
1.707, 3º andar, Lourdes, CEP 30.170-001, com atos constitutivos arquivados na JUCEMG sob o nº 3130009736-6, inscrita 
no CNPJ sob o nº 13.844.313/0001-78, representada por seus diretores Ricardo Annes Guimarães, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG n° M-1.339.026 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 
421.402.186-04 e Ângela Annes Guimarães, brasileira, divorciada, socióloga, portadora da Carteira de Identidade nº 
M-1.414.160, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 375.156.836-00, ambos residentes e domiciliados em Belo 
Horizonte/MG e com endereço comercial na Avenida Álvares Cabral, n° 1.707, CEP 30170-001, Bairro de Lourdes, Belo 
Horizonte/MG. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Eduardo Mazon e secretariados pelo Sr. Guilherme Vieira 
Neves. 4. Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença dos sócios representando a totalidade do capital 
social, conforme facultado pelo disposto no parágrafo 2º, do artigo 1.072, da lei 10.406/2002 (“Código Civil”). 5. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da 
Sociedade, nos termos do inciso II do artigo 1.082 do Código Civil. 6. Deliberação: Após a discussão e votação da ordem 
do dia, resolvem os Sócios por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: 6.1 Aprovar a redução do capital social da 
sociedade de R$ 1.308.491.000,00 (um bilhão, trezentos e oito milhões, quatrocentos e noventa e um mil reais) para R$ 
1.208.491.000,00 (um bilhão, duzentos e oito milhões, quatrocentos e noventa e um mil reais), uma redução efetiva, 
portanto, de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), mediante o cancelamento de 100.000.000 (cem milhões) de 
quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, sendo 99.999.999 (noventa e nove milhões, novecentas e noventa e 
nove mil, novecentas e noventa e nove) quotas de titularidade do sócio Banco BMG S.A., acima qualifi cado, e 1 (uma) quota 
de titularidade da BMG Participações S.A., acima qualifi cada. 6.2 O valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), 
referente às quotas canceladas, será restituído aos sócios, em dinheiro, sendo R$ 99.999.999,00 (noventa e nove milhões, 
novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais) para o Banco BMG S.A., acima qualifi cado, e R$ 1,00 
(um real) para a BMG Participações S.A., acima qualifi cada. 6.3 A Sociedade observará o prazo de 90 (noventa) dias previsto 
no artigo 1.084, §1º do Código Civil, para oposição de credores, mediante publicação do extrato da presente Ata de 
Reunião de Sócios Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, bem como no jornal de grande circulação Empresas & Negócios. 
7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida, 
conferida e achada conforme, foi assinada por todos os sócios presentes. Mesa: Eduardo Mazon – Presidente e Guilherme 
Vieira Neves – Secretário. Sócios: Banco BMG S.A. (por Eduardo Mazon e Guilherme Vieira Neves) e BMG Participações 
S.A. (por Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães). São Paulo, 31 de agosto de 2021. Mesa: Eduardo Mazon 
- Presidente da Mesa, Guilherme Vieira Neves - Secretário da Mesa. Sócios: Banco BMG S.A. - Eduardo Mazon - 
Diretor Executivo, Guilherme Vieira Neves - Diretor Sem Designação Específi ca. BMG Participações S.A. - Ricardo 
Annes Guimarães - Diretor Vice-Presidente, Ângela Annes Guimarães - Diretora Sem Designação Especial
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Ao longo dos anos, 
as fintechs vêm ga-
nhando cada vez mais 

espaço e atraindo a aten-
ção dos empreendedores 
brasileiros. “Com mais de 
1,2 mil fintechs, nosso país 
ainda apresenta um grande 
potencial de expandir esse 
mercado, principalmente 
levando em consideração 
as vantagens competitivas 
disponibilizadas por essas 
empresas. 

Além de desburocrati-
zar o acesso a serviços, 
que no sistema financei-
ro convencional exigem 
desgastes enormes de 
tempo, as fintechs trazem 
diversos impactos positivos 
para a economia”, afirma 
Francisco Ferreira, CEO e 
cofundador da BizCapital. 
Pensando nisso, a BizCa-
pital, fintech de soluções 
financeiras para PMEs, 
listou cinco motivos pelos 
quais as PMEs vêm optando 
pelo serviço das startups 
financeiras. 
 1) Processos menos 

burocráticos - Es-
queça a papelada e as 
filas incansáveis das 
instituições conven-
cionais. Para solicitar 
uma linha de crédito 
PJ oferecida por uma 
fintech, basta ter em 

Além de desburocratizar o acesso a serviços, as fintechs trazem 
diversos impactos positivos para a economia.

Cinco motivos que levam 
as PMEs a apostar nas fintechs

Nos últimos meses, as pequenas e médias empresas precisaram se adaptar a uma nova realidade. 
Isso requisitou não só um processo de reorganização de suas finanças, mas também de todo um 
modelo de atuação no mercado

elas também buscam 
orientar a gestão e a 
organização financeira 
dos negócios, guiando 
os empreendedores 
em direção ao cresci-
mento. Dessa forma, 
se relacionam e acom-
panham as empresas 
por longos períodos. 
Os serviços podem 
até ser digitais, mas o 
atendimento é super
-humanizado. 

 5) Acesso facilitado - O 
acesso ao crédito era 
muito concentrado 
nos grandes bancos. 
Com o surgimento das 
fintechs, os empre-
endedores passaram 
a ter mais opções de 
recursos por meio 
de processos seguros 
e transparentes. De 
forma geral, as fintechs 
são desenvolvidas para 
atrair pessoas ou em-
presas com soluções 
que as instituições 
financeiras tradicio-
nais não atendiam, 
deixando seus clientes 
insatisfeitos - e é exa-
tamente por isso que 
não param de crescer 
no país e no mun-
do. - Fonte e outras 
informações: (www.
bizcapital.com.br).

mãos um smartphone 
e os documentos da 
empresa. O processo 
fica mais simples sem 
as inúmeras interme-
diações e burocra-
cias.. 

 2) Taxas mais baixas 
e atrativas - Como 
as fintechs são ide-
alizadas para operar 
exclusivamente no 
ambiente digital, os 
custos operacionais 
diminuem. Além disso, 
análises personaliza-
das conseguem avaliar 
cada empresa indivi-
dualmente e melhorar 
as condições ofereci-
das, reduzindo riscos e 
proporcionando taxas 
mais atrativas. 

 3) Tudo online e di-
gital (a qualquer 
momento) - Todos os 
processos são online, 
sem que haja a neces-
sidade de sair de casa 
para ir até uma agência 
física. Como a análise 
de crédito também é 
virtual, o resultado sai 
em minutos. Justa-
mente por operarem 
nos meios digitais, 
muitas das soluções 
também costumam 
estar disponíveis aos 
usuários 24 horas por 
dia e 7 dias por semana. 

 4) Soluções práticas, 
rápidas e atendi-
mento diferenciado 
- As fintechs oferecem 
mais do que crédito: 

M
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Fábio Freire (*) 

Um dos principais as-
suntos discutidos é a im-
portância das empresas 
adotarem ferramentas 
tecnológicas para garan-
tir vantagem competitiva 
no mercado e aumentar 
faturamento. 

Devido à 4.ª Revolução 
Industrial - nascida em 
meados dos anos 2010 -, 
termos como Big Data, 
Machine Learning, Data 
Science e Internet das 
Coisas vem ganhando des-
taque no meio corporativo. 
A tecnologia, por meio 

Na era digital, a humanização é o futuro
da transformação digital, 
tem auxiliado lideranças a 
repensar a forma de fazer 
negócios e prestar serviços 
personalizados para os 
clientes. 

Desta forma, pudemos 
ver serviços pautados em 
dados, respostas mais rápi-
das, uso de bots para rea-
lizar o pré-atendimento ao 
consumidor e auxiliar no 
direcionamento de respos-
tas mais rápidas e efetivas, 
disponibilizando insumos 
valiosos para que a rela-
ção entre marca e público 
final seja mais próxima e 

vantajosa para ambas as 
partes. E esse movimento 
também trouxe uma nova 
realidade para o mercado 
de trabalho. 

No início, era comum o 
receio de que as máqui-
nas iriam substituir a mão 
de obra humana, mas, na 
prática, não é bem assim. 
O que vemos, na verda-
de, é uma adaptação e a 
criação de novos postos 
de trabalho, enquanto a 
tecnologia entra como um 
facilitador, auxiliando para 
que os humanos passem a 
ter um trabalho mais cria-

tivo, estratégico e menos 
operacional. 

Contudo, é importante 
um momento de reflexão: 
ainda que a tecnologia tra-
ga muitos benefícios, ela, 
por si só, não entende as 
dores e reais necessidades 
de um cliente como outro 
indivíduo entenderia. Um 
bom exemplo disso são os 
próprios robôs para aten-
dimento. 

Em uma sociedade cada 
vez mais conectada, em 
que quase tudo pode ser 
resolvido com apenas 
alguns cliques, disponi-
bilizar - apenas - um bot 
treinado com pré-solu-
ções pode não ser tão efe-
tivo quando o consumidor 
precisa de uma alterna-
tiva personalizada, colo-
cando em evidência que 
o olhar humano também 
precisa entrar em ação em 
determinados momentos. 

Segundo estudos reali-
zados pelo Instituto Qua-
libest, mais de 40% dos 
consumidores afirmaram 
detestar o atendimento 
realizado por bots e 50% 
disseram que preferem 
que uma pessoa esteja do 
outro lado da linha - ou 
da tela. Sem dúvidas, o 
uso desses recursos tem 
sido crucial para tornar 
o trabalho mais ágil e 
assertivo, mas se as em-
presas se esquecerem 
de voltar o olhar para a 
outra ponta, o cliente irá 
buscar soluções que aliem 
tanto a parte tecnológica 
quanto a parte humana do 
serviço. 

Logo, a premissa de 
que companhias que não 
se digitalizarem estão 
fadadas ao ostracismo, 
agora se estende para a 
humanização, uma vez 
que esse comportamento 

reflete uma mudança do 
próprio consumidor, que 
está sempre em busca de 
se sentir acolhido e exige 
serviços criativos e únicos 
a todo momento. 

Portanto, o desafio das 
empresas daqui para fren-
te passa a ser esse equilí-
brio que vai pautar o futuro 
do mercado: máquinas e 
humanos trabalhando em 
sinergia. 

Não só pelo fato de que 
algumas atividades não 
podem ser substituídas, 
mas pela demanda da 
personalização que está 
sendo instaurada. Digi-
talização e humanização, 
que antes eram vistas 
como lados opostos, jun-
tas, agora passam a fazer 
parte do mesmo lado da 
moeda. 

(*) - Formado em Administração, é 
CEO e fundador da FindUP (www.

findup.com.br).
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do varejista, mostrará não somente o volume das vendas, 
como também o valor restante sobre as vendas após retirar 
os custos fixos do varejista.

 
2 — Despesa operacional - Outro indicador impor-

tante é referente às despesas operacionais. Essas despesas 
são referentes aos custos que não são variáveis no varejo, 
ou seja, tudo aquilo que se gasta/investe agora para ser 
transformado em lucro mais adiante. 

Nestas despesas operacionais podemos listar:

•   Folha de pagamento dos funcionários da loja;
•   Aluguel da loja;
•   Água, luz, internet, telefone;
•    Investimento em segurança e tecnologia, como sof-

twares ou soluções financeiras, como Sled Troco e 
Sled Saque;

•   Manutenção do espaço;
•   Entre outras despesas mensais. 

Os custos operacionais no PDV, por exemplo, também 
devem ser somados e incluídos nas despesas operacionais. 
Ao somarmos todas as despesas operacionais, o varejista 
saberá exatamente quais são os seus custos para manter 
o negócio em pleno funcionamento. 

A dica é utilizarmos o Ganho e as Despesas Operacionais 
para saber o valor de faturamento. Para isso, basta somar 
os ganhos e deduzir as despesas operacionais.

3 — Investimento - Investimento é um indicador finan-
ceiro ao qual muitos varejistas costumam não dar atenção. 
Esse dado, porém, é importante para que o empresário 
saiba quanto dinheiro possui investido no seu negócio. No 
varejo físico, principalmente em supermercados, o grande 
investimento do varejista costuma ser o valor de mercadoria 
em estoque. 

Porém, é comum que muitos varejistas somem e incluam 
o valor das mercadorias em estoque como ganho. O grande 
problema nessa prática é o fato dela não ser precisa, já que 
o valor ganho só deverá ser contabilizado quando, de fato, 
o estoque for vendido. 

Ao considerarmos o valor em estoque como investimento, 
é importante que o varejista saiba fazer a correta gestão 
de estoque. 

A gestão de estoque é essencial para garantir que o 
investimento do varejista seja otimizado da melhor ma-
neira e, assim, diminuir as perdas e desperdícios, como 
de mercadorias vencidas. Segundo a pesquisa de perdas 
no varejo, realizada anualmente pela Abrappe, “as perdas 
representam 1,99% do faturamento líquido e 1,82% do 
faturamento bruto dos supermercados brasileiros.” 

Dentre as maiores perdas no varejo, destacam-se as 
perdas relacionadas com estoque, principalmente com a 
contagem de produtos, o desperdício de produtos vencidos 
ou avariados. 

E então, preparado para utilizar estes três indicadores 
no seu varejo? 

Fonte e outras informações: (https://blog.sled.com.br/newsletter/).
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Qual dos dias o varejista mais faturou? Sem olhar para a 
margem de lucro, poderíamos dizer que nos dois, porém, 
a margem de lucro de produtos importados é mais baixa 
do que de outros itens. Ou seja: o varejista lucrou mais no 
segundo dia. 

É importante também ressaltar que, ao contrário do 
faturamento, o ganho feito com base na margem de lucro 

No varejo físico brasileiro, as mudanças econômicas e sociais impactam diretamente no sucesso dos negócios. Para lidar com essa 
constante instabilidade que o mercado gera, é importante, portanto, que o varejista esteja habituado a analisar os dados  
extraídos dos indicadores de análise financeira, para saber exatamente quais deles realmente importam no seu dia a dia. 

Essa expertise possibilita que as decisões de negócios a 
serem tomadas sejam muito mais assertivas. Quando 
falamos em indicadores financeiros, é importante ter 

em mente que, é por meio deles, que o varejista tem visão 
de curto, médio e longo prazo sobre o seu negócio, além 
de também serem extremamente importantes para auxiliar 
no trabalho do gestor financeiro.

Dentre os inúmeros indicadores financeiros do varejo, 
destacamos os três principais indicadores que você precisa 
conhecer e utilizar no seu dia a dia. Confira!

São eles: 
•   Ganho
•   Despesa Operacional
•   Investimento 

1 — Ganho - O Ganho, ou Lucro Líquido é um indicador 
diferente do faturamento, já que não contabiliza apenas o 
total de vendas.

Nesse sentido, o Ganho é um indicador chave para o varejo 
físico, porque ele é responsável por medir não somente 
o total de vendas, como também o custo e a margem de 
lucro do varejista. 

Por que medir apenas o faturamento não é a me-
lhor solução 

Sabemos que os produtos vendidos no varejo possuem 
custos e preços variáveis. Assim, caso o varejista analise 
apenas o faturamento, não saberá o real custo da venda de 
cada um dos produtos. Por exemplo: 

Vamos imaginar que na última segunda-feira, o varejista 
de um supermercado faturou R$ 15.000,00 no dia, sendo 
que, destes 15 mil, R$ 2.000,00 foram em produtos impor-
tados. Em outro dia, o mesmo varejista vendeu os mesmo 
R$ 15.000,00, porém, o valor em importados foi de apenas 
R$ 1.000,00.

Três InDIcaDorEs DE análIsE fInancEIra 
Do varEjo quE é PrEcIso conhEcEr

lIDar coM InsTabIlIDaDE



Cédula de crédito 
bancário inova e 

promove fomento e 
socialização do serviço

Algumas coisas são 
universalmente 
aceitas como valores 
desejáveis em 
qualquer relação 
negocial na sociedade 
contemporânea 
- entre elas, a 
praticidade, 
economia e 
segurança

Se você tivesse que 
escolher entre a 
contratação de um 

produto financeiro, um 
empréstimo, por exemplo, 
indo à sua agência bancária 
munido de uma tonelada 
de documentos ou a partir 
do conforto de seu lar, por 
meio da simples escolha de 
algumas opções no seu dis-
positivo eletrônico preferi-
do, qual você escolheria? 

Atrevo-me a perguntar 
ainda qual seria a sua 
escolha se tivesse que de-
cidir entre dois produtos 
financeiros semelhantes, 
mas com o primeiro com 
uma taxa de juros 50% 
inferior à taxa do segundo. 
Todos nós escolheríamos o 
produto mais barato e mais 
acessível na contratação, 
afinal, numa sociedade em 
que nos é requerido aten-
der todos os dias a tantas 
e cada vez mais complexas 
demandas, o que deseja-
mos em nossas relações 
comerciais é praticidade, 
economia e segurança.

É por isso que, nos últi-
mos anos, as instituições 
financeiras e o poder pú-
blico têm buscado desen-
volver soluções financeiras 
e jurídicas que permitam 
a utilização dos recursos 
tecnológicos para facilitar 
a contratação de crédito 
dentro de um ambiente 
digital, ao mesmo tempo 
seguro e acessível, tanto 
para o consumidor quanto 
para a entidade fornecedo-
ra do crédito. 

Entre essas inovações 
estão as Cédulas de Crédito 
Bancário Eletrônicas, con-
tratos que fundamentam 
diversos produtos finan-
ceiros que não dependem 
mais da existência em meio 
físico ou da assinatura 
tradicional para terem va-
lidade jurídica. 

Tais produtos, que se tor-
nam cada vez mais popula-
res, ganharam sua validade 
jurídica a partir da evolu-
ção do entendimento ju-
risprudencial sobre o tema 
e do consequente avanço 
legislativo, que propor-
cionou segurança jurídica 
às instituições financeiras 
para trabalharem com o 
formato digital de contra-
tos de crédito, ganhando 
agilidade e eficiência, e 
diminuindo custos, o que 
permite a disponibilização 
ao público de produtos 
mais acessíveis, do ponto 
de vista da contratação e 
do custo financeiro.

A segurança jurídica 
para o agente financeiro 
na emissão de cédulas de 
crédito bancário em forma-
to digital ocorreu de forma 
gradual, desde a edição 
da MP 2.200-2/2001, que 
regulamentou a validade 
da assinatura digital, até 
chegar à Lei 13.986/2020, 
que alterou e acrescen-
tou diversos artigos à Lei 

10.931/2004, permitindo, 
de maneira expressa, a 
escrituração eletrônica de 
diversos produtos financei-
ros, em especial a Cédula 
de Crédito Bancário. 

Assim se acabou de 
vez com qualquer dúvida 
quanto à executividade de 
tais títulos, não somente 
aqueles que são assinados 
digitalmente, mas até mes-
mo os que são contratados 
totalmente em formato 
eletrônico. Na esteira de 
tais avanços, o Banco Cen-
tral emitiu a Circular de 
Nº4.036, de 15 de julho de 
2020, que, em seu art. 5º, no 
parágrafo único, assevera 
o seguinte:

“Para fins da assinatura 
eletrônica da Cédula de 
Crédito Bancário e da 
Cédula de Crédito Ru-
ral emitidas sob a forma 
escritural, admite-se a 
utilização de certificação 
digital, assim como de 
outros métodos seguros 
de identificação, como 
senha eletrônica, código 
de autenticação emitido 
por dispositivo pessoal e 
intransferível e identifica-
ção biométrica, desde que 
previamente aceitos por 
credor e devedor”.

Dessa forma, os bene-
fícios de tal modalidade 
de produtos financeiros 
se tornaram inegáveis: a) 
maior segurança da assina-
tura eletrônica, se compa-
rada à assinatura tradicio-
nal, especialmente quando 
a assinatura eletrônica se 
dá por meio de certificação 
digital devidamente cre-
denciada; b) diminuição de 
custos na contratação, com 
o aumento da eficiência 
dos produtos e serviços 
disponibilizados aos clien-
tes; e c) possibilidade de 
execução do débito pelo 
agente financeiro, em caso 
de eventual inadimplência 
por parte do contratante.

Pode-se dizer que a re-
cente evolução legislativa 
que concedeu definiti-
va força executiva, não 
somente aos contratos 
bancários assinados di-
gitalmente, mas também 
aos contratos bancários 
totalmente formalizados 
em sistemas digitais, pro-
porcionou às partes que 
compõem a relação nego-
cial evidente redução nos 
custos da transação, que 
resultará em benefício 
para toda a sociedade, na 
medida em que os efeitos 
dessa redução atingem os 
custos do negócio como 
um todo. 

Isso facilita o fomento 
à concessão do crédito, 
que se torna mais barato 
e acessível, tanto para 
quem o concede quanto 
para quem o recebe. E 
todo mundo sai ganhando: 
o banco, que agiliza e di-
minui o custo do serviço, 
com maior segurança de 
que poderá receber, em 
caso de inadimplência; e 
o cliente, que tem acesso 
ao crédito sem maiores 
burocracias, sem a neces-
sidade de comparecer à 
agência, e com a garan-
tia de autenticidade do 
documento por meio da 
certificação digital.

(*) - É advogado-sócio e coordenador 
do Núcleo de recuperação de crédito 

do Machiavelli, Bonfá e Totino 
Advogados, especialista em Direito 

Bancário.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

O Google já a indexou 
há algum tempo, pois 
você já usa termos 

como “Black Friday anteci-
pada”, “setembro Black” e 
outras variações para o mes-
mo tema. Ou seja, crescem 
as chances da sua página 
entrar em primeiro lugar 
no auge da temporada da 
Black Friday. Desde já o seu 
site vem sendo considerado 
pelo site de buscas como 
relevante para o consumidor 
da Black Friday.

O problema é que, se a 
meta é garantir um tráfego 
pesado durante a Black 
Friday, é preciso ir muito 
além dessa providência. O 
que ocorre no e-commerce 
na temporada de liquidações 
online é um fenômeno que 
exige de cada varejista todas 
– TODAS - as suas armas à 
mão. Afinal ninguém quer 
perder o equivalente a um 
mês de vendas, concentra-
das em apenas seis dias. Vale 
lembrar que os mais de 13 
milhões de brasileiros que 
estrearam nos caminhos do 
e-commerce no ano passado, 
forçados pela pandemia, 
estão hoje mais confiantes. 

Em 2020, compraram R$ 
6 bilhões, de acordo com 
dados da Ebit/Nielsen, e 
ultrapassaram a barreira dos 
primeiros cadastros online. 
Também experimentaram 
novos meios de pagamento. 

Afinal ninguém quer perder o equivalente a um mês de vendas, 
concentradas em apenas seis dias.

Black Friday: o que fazer para 
não se afogar nesse mar

Você já está um pouco à frente dos concorrentes por já ter preparado a sua loja para receber mais 
visitas e gerar mais vendas na Black Friday

falta de link ou de servidor? 
Evite, ainda, fazer grandes 
mudanças ou alterações 
estruturais no seu site du-
rante a Black Friday, assim a 
página terá mais estabilidade 
e poderá aproveitar de forma 
mais eficiente os serviços de 
cache. Isso não significa que 
o seu conteúdo não possa ser 
mudado ao longo do tempo, 
à medida que a Black Friday 
se aproxima. 

Informações como preço, 
disponibilidade de produto e 
de frete podem ser alteradas, 
sem que o Google considere 
essas mudanças como uma 
página totalmente nova. O 
seguro morreu de velho, já 
dizia a minha avó. Quando 
suas páginas saírem do ar 
ou seu servidor sofrer len-
tidão, como uma estratégia 
de salva-vidas, sugiro que 
você já tenha à mão algumas 
mensagens para substituí-la. 
Elas podem ser do tipo: 
“Aguarde por favor! Estamos 
com muitos acessos nesse 
momento”. 

Vale, ainda, criar um texti-
nho simpático, como “Aten-
dê-lo hoje, com todo esse 
tráfego de Black Friday, é o 
nosso melhor desafio! Aguar-
de só mais um pouquinho.” 
O que não pode aparecer na 
tela do seu cliente é “Erro”. 
Esse seria, de fato, um equí-
voco capital.

(*) - É sócio fundador da startup 
Simplex, especializada em aumento de 
tráfego e conversão de vendas online.
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Portanto, hoje, um ano mais 
tarde, é certo que se arris-
carão a comprar um maior 
número de itens e produtos 
de valores mais expressivos. 
É nesse contexto, a um 
clique do concorrente mais 
próximo, que garantir a per-
formance da retaguarda faz 
toda a diferença. 

Tenha em mente que se o 
seu site bombar – e tenho a 
certeza de que você fará tudo 
ao seu alcance para que isso 
aconteça – você poderá se 
ver diante de um problema 
inusitado: a sua página fora 
do ar. Isso é mais comum 
do que se pode imaginar. 
Lembre-se que até mesmo 
o serviço do Google sofreu 
algumas instabilidades por 
excesso de buscas ao longo 
dos últimos anos. Em dias 
de Black Friday é possível 

estarmos diante de variações 
como um salto de 100 mil 
visitas em um dia para 90 mil 
visitas em apenas uma hora. 

Moral da história? Procure 
saber, desde já, quais são os 
horários de maior procura 
do seu site para se preparar 
para o pior/melhor cenário 
do que virá a ser a demanda 
durante a principal semana 
do varejo online. Contrate, 
a priori, servidores na nu-
vem pensando sempre no 
pico do tráfego que poderá 
receber. Estamos falando da 
loucura que ocorrerá dia 25 
de novembro, quinta-feira 
à noite, véspera da Black 
Friday, e na própria sexta, 
dia 26, pela manhã. 

De que adianta conseguir, 
com muito esforço, chegar a 
ser o primeiro do ranking do 
Google e a sua página cair por 

Florent Désidério (*)               

Quantos cafezinhos você já tomou com 
prospects e clientes? Difícil saber, não? 
Bons tempos, que não voltam... pelo 
menos como eram antes. 

Se não, vejamos: segundo o Gartner, 
mais de 80% das interações entre vende-
dores e compradores será realizada em 
ambiente digital até 2025. Agora, você já 
se perguntou como isso vai acontecer? Há 
um novo mercado em desenvolvimento 
acelerado: o e-procurement. Eu explico. 
Com a democratização de tecnologias 
como inteligência artificial, as empresas 
já vinham se familiarizando com uma 
variedade interessante de soluções para 
otimizar compras. 

Segundo dados recentes da AB-
Comm, em 2020, 20,2 milhões de 
consumidores realizaram uma compra 
online pela primeira vez e 150 mil 
lojas começaram a vender por meio 
das plataformas digitais. Foram mais 
de 301 milhões de negociações feitas 
pela internet, com um valor médio de 
R$ 419. Se antes, alguns cafezinhos 
regados a muita empatia, um pouco de 
paciência e uma boa oferta poderiam 

render novos negócios, agora, será 
preciso se reinventar. 

Mas, quais as vantagens dessas mu-
danças para os parceiros de negócios? 
Vamos a elas:
	 •	Um novo mercado: sua marca passa 

a ser igualmente procurada por pe-
quenas, médias ou grandes empresas. 
O que importa é a qualidade da sua 
oferta e entrega.

	 •	Insights: as melhores soluções do 
mercado já analisam, por meio de 
inteligência artificial e outras tecno-
logias, o comportamento de compra 
de clientes e enviam alertas para sua 
empresa atrair mais negócios (preço, 
logística, etc)

	 •	Estratégia multicanal: você até 
pode manter sua equipe de vendas 
em contato presencial com prospects 
e clientes, mas estar online reduz 
custos e maximiza as chances de ne-
gócios, já que não há perda de tempo 
(com deslocamentos, por exemplo).

	 •	Custo: na maioria dos casos, não há 
investimento pelo uso da plataforma 
para fornecedores. Além disso, a 
facilidade de operação permite que 
o próprio dono do negócio opere as 

atividades, se necessário.
	 •	Transparência: já existem ferra-

mentas que mostram o motivo de sua 
marca não ter sido escolhida. Essa 
também é uma forma de se adaptar 
e aproveitar novas oportunidades.

O modelo de negócios de e-procure-
ment costuma ser baseado no benefício 
para os clientes que remuneram o sistema 
e, por isso, há grande oportunidade para 
fornecedores desenvolverem-se acessan-
do clientes de portes e segmentos novos. 
A evolução do mercado é a negociação 
100% digital, em que o cliente insere 
todos os parâmetros de compra e apenas 
confere o fornecedor escolhido. 

Essa é uma otimização significativa, 
dispensando o last call e reduzindo 
significativamente o tempo investido na 
tarefa, entre outros indicadores como a 
melhoria no custo final a partir de uma 
competitividade maior. Agora, vamos 
combinar? O cafezinho não vai deixar 
de existir, apenas terá outro motivo: a 
sua visita ao cliente já fidelizado e, claro, 
quando todos estiverem vacinados.

(*) - É fundador e CEO da Membran-i (https://www.
membran-i.com/).

É o fim do cafezinho no mundo corporativo?
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ThALLISSOn LázARO nunES ODILOn, profissão: corretor de imó-
veis, estado civil: solteiro, naturalidade: Porteirinha, MG, data-nascimento: 15/05/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivan Rodrigues Odilon e 
de Jucélia Nunes Dias. A pretendente: VAnnESSA MyRIS DA SILVA, profissão: mani-
cure, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 04/05/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Edimilson da Silva 
Lima e de Laudiane Silva Lima.

O pretendente: PABLO KELwIn FERnAnDES DE SEnA, profissão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/2002, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto Silva de Sena e de 
Roseli Fernandes de Sena. A pretendente: SARAh MAyARA MASCAREnhAS DE 
LIMA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/08/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Wendel de Lima Silva e de Anary Lucimar Mascarenhas Silva.

O pretendente: SEBASTIãO CLARO BARBOSA, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Poção, PE, data-nascimento: 23/12/1946, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Claro Sobrinho e de Emília 
Maria de Jesus. A pretendente: JOSEFA MARIA LEOnORIA, profissão: aposentada, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 07/03/1954, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Zacarias Filho e 
de Maria José da Crus.

O pretendente: DAVI XAVIER DE OLIVEIRA, profissão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/2002, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Carlos de Oliveira e de Simone Roque Xavier. A 
pretendente: yASMIn MARTInS SOARES, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/2001, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Tiago Daniel Vieira Soares e de Aline Verginia Martins.

O pretendente: JhOnAThA RODRIGuES PEREIRA, profissão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dilson Pereira e de Kelly Cristina 
Rodrigues Pereira. A pretendente: CLAuDIA DA SILVA hORAS, profissão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 02/01/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Dantas Horas 
e de Edime Silva Horas.

O pretendente: LuIz AnTOnIO ROSA DE MORAES, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1960, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Rosa de Moraes e de Inez 
Rosa de Moraes. A pretendente: JúLIA MARIA DE AnDRADE, profissão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1962, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mário Pereira de Andrade 
e de Antonia Araujo de Andrade.

O pretendente: MAThEuS ALVES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Balbina Alves da Silva. A pretendente: JuLIAnA BAR-
ROS DIAS LIMA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 06/12/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jesuino Dias Lima e de Sueli de Barros.

O pretendente: JOSé CARLOS DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 09/11/1974, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Ramos da Silva e de Luzia Guilhermina da 
Conceição. A pretendente: ALVAnEIDE BEzERRA CAMPOS GALInDO, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Buíque, PE, data-nascimento: 31/03/1969, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Afonso Almeida Campos 
e de Arlinda Bezerra Campos.

O pretendente: AnTOnIO LIMA DA SILVA, profissão: encanador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itariri, SP, data-nascimento: 13/06/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademar Lima da Silva e de Sebastiana Lopes da Silva. 
A pretendente: ELIAnE AuGuSTO DE PAuLA, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1974, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Augusto de Paula e de Lazara 
Nascimento de Paula.

O pretendente: JAzAnIAS VIEIRA DAS nEVES, profissão: auxiliar de limpeza, esta-
do civil: viúvo, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 10/11/1972, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nehemias Vieira das Neves e de 
Hosana Alves das Neves. A pretendente: ROSAnGELA MARquES PEnhA, profissão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, 
data-nascimento: 08/07/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Paulo Pereira Penha e de Ivonilda Marques Penha.

O pretendente: AnThOny SAnTOS DE CARVALhO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 21/08/1990, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ferreira de Carvalho 
e de Maria de Lourdes Oliveira Santos. A pretendente: GIzELLy SALES JuLIATTI, 
profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Juliatti 
e de Edilene Sales Feitoza Juliatti.

O pretendente: CLEBER EDuARDO RIBEIRO, profissão: microempresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 09/06/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Eduardo Ribeiro e de Cleyde Borba Nunes 
Machado. A pretendente: AnDRESSA CORREIA DA SILVA, profissão: instrutora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Correia da Silva e de Magali 
Cristina Medeiros Correia da Silva.

O pretendente: AnTOnIO AuGuSTO DO nASCIMEnTO, profissão: promotor de 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio do Nascimento e 
de Marlene Cicilia Alves. A pretendente: ALICIA PEREIRA PInESSIO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1998, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Pinessio da Silva 
e de Gislaine Pereira da Silva.

O pretendente: JOSé MAuRO DA SILVA ALVES, profissão: aposentado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Caldeirão Grande, BA, data-nascimento: 18/12/1966, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Benedito Alves 
e de Ildete Maria da Silva. A pretendente: ALDA CéRES COSTA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1963, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Marcondes Costa 
e de Alda Castrilo Costa.

O pretendente: FABIO DA SILVA TORO, profissão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Irineo de Toro e de Daici da Silva 
Toro. A pretendente: MARIA IzABEL DA SILVA, profissão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Tarumã, SP, data-nascimento: 15/07/1970, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Coelho da Silva e de 
Francisca Rosa da Silva.

O pretendente: DAnILO MARTInEz TEIXEIRA, profissão: auxiliar de RH, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 07/07/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gessy Teixeira e de Leila Siqueira 
Martinez Teixeira. A pretendente: DAMARIS BARBOSA DO nASCIMEnTO, profissão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
05/04/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aldo Barbosa 
do Nascimento Filho e de Geny Ferreira da Silva Nascimento.

O pretendente: MAuRICIO SILVA SAnTOS, profissão: técnico em informática, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/08/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maximiano Ubaldo Santos e de Ildete 
da Silva Santos. A pretendente: BLEnDA DE ASSIS ALVES, profissão: coordena-
dora pedagógica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Waldemir de 
Assis Alves e de Maria das Graças Alves.

O pretendente: wALKER SAnTOS SILVA, profissão: borracheiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Rodrigues da Silva e de Jacira Aparecida 
dos Santos Silva. A pretendente: yhAny DE OLIVEIRA LIMA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 15/02/2002, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Carlos de Oliveira e de Val-
derez de Oliveira Lima.

O pretendente: AnDERSOn CLEyTOn CARDOSO DE CARVALhO, profissão: 
soldador, estado civil: solteiro, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 30/05/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josafá Bezerra de Carvalho 
e de Raimunda Nonata Cardoso Macedo. A pretendente: PâMELA SAnTOS PEREIRA 
DA SILVA, profissão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 25/03/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Orlando Pereira da Silva e de Clarisse Souza Santos Rodrigues.

O pretendente: GILSOn DOS SAnTOS SILVA, profissão: cortador de confecção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Gilson Gonçalves da Silva e 
de Sandra Regina dos Santos Silva. A pretendente: KAROLInE SIquEIRA MEnDES, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/09/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Pereira 
Mendes e de Roseli de Siqueira.

O pretendente: JOãO CARLOS DA SILVA MARTInS, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Casa Nova, BA, data-nascimento: 04/12/1965, residente 
e domiciliado em Casa Nova, BA, filho de João Dias Martins e de Antonia da Silva 
Martins. A pretendente: ELIAnE DE LOuRDES PAIVA, profissão: aposentada, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ubaporanga, MG, data-nascimento: 25/09/1970, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Cardozo de Paiva e de Maria 
Auxiliadora de Paiva.

O pretendente: MAThEuS DE SOuzA ARAnTES, profissão: ourives, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de George Cristian Arantes e de Alessandra Antunes 
de Souza Rodrigues. A pretendente: SARA FERnAnDES DOS SAnTOS, profissão: 
atendente balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
08/11/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Roberto 
dos Santos e de Leia Fernandes de Almeida Santos.

O pretendente: FLAVIO DE JESuS SAnTAnA, profissão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 28/04/1996, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Ozanito dos Santos Santana e de Maria da Conceição 
de Santana. A pretendente: SOnIA MARIA CARDOSO DOS SAnTOS, profissão: 
atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/03/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP filha de Antonia 
Cardoso dos Santos.

O pretendente: VInICIuS DE LIMA SAnTOS, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 09/09/1997, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Edinaldo Clementino Santos e de Katia Suenia 
Vieira de Lima. A pretendente: JOyCE CAMPOS DOS SAnTOS, profissão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Evaldo Calisto dos Santos 
e de Jozelma Campos Candeias.

O pretendente: OSVALDO DA SILVA POzzETTI JúnIOR, profissão: empresário, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo da Silva Pozzetti e de Sidnéia 
Aparecida de Arruda Pozzetti. A pretendente: ThAIS FREIRE DA SILVA nERIS, pro-
fissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/10/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Pereira 
Neris e de Liria Freire da Silva Neris.

O pretendente: JOSé BRAz GOMES, profissão: pedreiro, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: Moreno, PE, data-nascimento: 18/09/1960, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Vicente Gomes e de Maria Bernardo Gomes. A pretendente: 
MARquEzA MARIA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Moreno, PE, data-nascimento: 03/01/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Luis da Silva e de Anthera Maria da Silva.

O pretendente: MARCIO DOS SAnTOS MOuRA, profissão: farmacêutico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1976, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pinto de Moura e de 
Thereza dos Santos Moura. A pretendente: JOELMA SAnTOS COSTA, profissão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/12/1977, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Herminio Costa Silva 
e de Florisbete Santos Costa.

O pretendente: CLODOALDO SAMIR PADILhA FERREIRA, profissão: porteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Joaquim de Almeida Ferreira 
e de Marlene Padilha dos Santos. A pretendente: AMAnDA DOS SAnTOS FREITAS, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 10/10/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Armando de Oliveira Freitas e de Leni Aparecida Ferreira dos Santos.

O pretendente: DAnIEL DInIz BARBOSA, profissão: gerente de loja, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 30/09/1969, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Pedro Diniz Bar-
bosa e de Maria Aparecida Carneiro Diniz. A pretendente: FABIAnA CARnEIRO 
RODOLFO SILVA, profissão: operadora de trainee, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 30/03/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Rodolfo Silva e de 
Maria Socorro Carneiro Silva.

O pretendente: LuCAS MATEuS XAVIER DE ALKAMIn, profissão: marceneiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/2000, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aleksander Ferreira 
de Alkamin e de Valquiria Francisca Xavier da Silva. A pretendente: BREnDA DE 
OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 29/07/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP 
filha de Viviane de Oliveira.

O pretendente: EDEnILSOn MARquES VICTORInO, profissão: balconista de 
açogueiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/04/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Vic-
torino e de Rosangela Marques. A pretendente: FERnAnDA CAROLInE ALMEIDA 
DE OLIVEIRA, profissão: analista financeira, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 23/01/1996, residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Deniedon Coelho de Oliveira e de Maria 
Cristina de Almeida.

O pretendente: ThAuAn GOVEIA DOS AnJOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1998, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edgar Ferreira dos Anjos Junior e de Lucineuda 
Alves Goveia Anjos. A pretendente: ThAIS DA COSTA RODRIGuES, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/2000, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Altieri Rodrigues e de 
Veronica Oliveira da Costa.

O pretendente: MARCuS VIníCIuS DE quEIROz PAuLInO, profissão: garçom, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 15/04/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Paulino Filho e 
de Ana Maria de Queiroz Paulino. A pretendente: JAuRíLIA DA SILVA COSTA, pro-
fissão: vendedora, estado civil: viúva, naturalidade: Alagoa Nova, PB, data-nascimento: 
22/05/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Vierga 
dos Santos e de Maria José dos Santos Silva.

O pretendente: PETERSOn GOnçALVES DOS SAnTOS, profissão: balconista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre dos Santos e de Tathiana 
Gonçalves Mauricio. A pretendente: LETíCIA VITÓRIA SOARES SOuzA, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/08/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Liovaldo José 
de Souza e de Maria Aparecida Caetano Soares.

O pretendente: AnDERSOn RAMOS DE OLIVEIRA, profissão: DBA, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Itanhomi, MG, data-nascimento: 18/10/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joel Ramos de Oliveira e de Airam Machado de 
Oliveira. A pretendente: JOSIVAnE ALVES CARVALhO DE SOuzA, profissão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: Nova Canaã do Norte, MT, data-nascimento: 
11/06/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves de 
Souza Neto e de Valdirêne Oliveira de Carvalho Souza.

O pretendente: SAMuEL GOnçALVES DOS SAnTOS nunES, profissão: garçom, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Airton Nunes e de Renilda Gonçal-
ves dos Santos Nunes. A pretendente: ThALITA DE LIMA nASCIMEnTO, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/04/1993, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Joel Peixoto Nascimento 
e de Mirian de Lima Nascimento.

O pretendente: JOnAThAn yOShIO ALEXAnDRE SAKAGAMI, profissão: pro-
fessor de musculação, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 08/09/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Rubens Takatoshi Sakagami e de Gilvaneide Diniz Alexandre. A pretendente: PAuLA 
KASSIA FELIX DO nASCIMEnTO, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Antonio do Nascimento e de Lenilda 
Felix do Nascimento.

O pretendente: ARGEMIRO BRITO DO nASCIMEnTO, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Casa Nova, BA, data-nascimento: 02/09/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Teodomiro Ferreira do Nascimento e de 
Durcelina Barreto Brito do Nascimento. A pretendente: SuzAnA DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Petrolina, PE, data-nascimento: 14/04/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Rodrigues da Silva 
e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: JÓ AnTOnIO DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: viúvo, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1963, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Alcides Antonio da Silva e de Sebastiana Maria Vanin da Silva. 
A pretendente: CARLA EDuARDA DE JESuS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1985, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Olimpia Maria de Jesus.

O pretendente: FILIPPE GABRIEL BRASIL DOS REIS, profissão: gerente de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Jandira, SP, data-nascimento: 16/03/1989, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Elaine Benedita Brasil dos Reis. A pretendente: 
VânIA CARVALhO DA COSTA MARCOLInO, profissão: assistente de PCP, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Ouricuri, PE, data-nascimento: 10/11/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Marcolino de Jesus e de Clau-
divania Carvalho da Costa.

O pretendente: JOSé AnTOnIO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Colonia Leopoldina, AL, data-nascimento: 26/06/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Antonio da Silva e de Gercina Alves da 
Silva. A pretendente: JACIARIA ChAVES PEREIRA, profissão: copeira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Rio de Contas, BA, data-nascimento: 15/02/1977, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves Pereira e de Maria Aparecida 
Moreira Chaves Pereira.

O pretendente: RICARDO MOuRA RODRIGuES, profissão: analista de processos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ednan Adão Rodrigues e de Maria 
Alice Moura Santos Rodrigues. A pretendente: GIOVAnnA TOMBOLy DA SILVA, 
profissão: analista de suporte, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 18/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Gilmar Francisco da Silva e de Katilene Tomboly da Silva.

O pretendente: JOSé CARLOS DOS SAnTOS, profissão: ajustador mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1966, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Crispim José dos Santos e de Alice 
Varges dos Santos. A pretendente: ALDA MARIA BARBOSA LIMA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1962, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aldemiro Barbosa de Lima e de Maria 
do Carmo de Lima.

O pretendente: EDVAL PEREIRA DA SILVA, profissão: operador de motosserra, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1968, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arlindo Pereira da Silva 
e de Arlinda Celeste da Silva. A pretendente: MAISA LOPES SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1970, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Andrade Silva 
e de Maria do Carmo de Lima.

O pretendente: LuIz ALVES DA SILVA, profissão: operador de máquina, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Surubim, PE, data-nascimento: 28/01/1953, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alves Filho e de Ines da Silva 
Gomes. A pretendente: MARIA APARECIDA ARAuJO DE MORAES, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Bento do Una, PE, data-nascimento: 22/02/1958, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Enoque Araujo de Moraes 
e de Alzira Araujo de Moraes.

O pretendente: JOSSIOnIO OLIVEIRA SAnTOS, profissão: montador de motor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Dario Meira, BA, data-nascimento: 26/04/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arcelino Ribeiro Santos e de Jacira 
Oliveira Santos. A pretendente: DAnIELA DOS SAnTOS AMARAL, profissão: auxiliar 
de cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nasci-
mento: 06/08/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo 
Francisco do Amaral e de Dalvaní Maria dos Santos.

O pretendente: CLAyTOn REIS DE LIMA, profissão: assistente administrativo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Pacheco de Lima e de Delcí 
Reis de Lima. A pretendente: FABIAnA SAnTOS DE CARVALhO, profissão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1981, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademis Gomes de Carvalho e de 
Sonia Maria Simplicio dos Santos.

O pretendente: EVAnDRO LOPES MEnDES, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Camacan, BA, data-nascimento: 21/12/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson de Andrade Mendes e 
de Ivanil Silva Lopes. A pretendente: JAIDA RAFAELA DA SILVA, profissão: babá, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 14/01/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marinal Valter da Silva 
e de Maria Veronilde Alves da Silva.

O pretendente: nARCIzO GOMES DA SILVA, profissão: tapeceiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Pernambuco, PE, data-nascimento: 03/09/1949, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Zeferino Gomes da Silva e de Severina Maria da 
Silva. A pretendente: LAuDICéA DA SILVA CAMPOS SAnTAnA, profissão: cuida-
dora, estado civil: viúva, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 26/07/1959, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alair da Silva Campos e 
de Maria do Carmo Pereira Campos.

O pretendente: ARGEMIRO nunES MAChADO, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Jales, SP, data-nascimento: 01/06/1959, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Nunes Machado e de Jesuina Antonia da 
Silva Machado. A pretendente: PRISCILA APARECIDA DA SILVA MACEDO, pro-
fissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/03/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José de Fatima 
Macedo e de Abigail da Silva.

O pretendente: DAVID SAnTOS DE SOuSA, profissão: marceneiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vivaldo Neres de Sousa e de Eunice 
Pedreira Santos de Sousa. A pretendente: JAquELInE LuzInETE IzIDIO DA SILVA, 
profissão: designer, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/01/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Izidio 
da Silva e de Marlete Aparecida Ferreira da Silva.

O pretendente: ADEnILSOn RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 04/06/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Albino Oliveira dos Santos e de Maria 
Conceição Rodrigues dos Santos. A pretendente: LuCIAnE nunES LIMA, profissão: 
auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/07/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gildo Francisco 
Lima e de Maria Lucia Nunes Lima.

O pretendente: MOISéS RODRIGuES DE SOuzA, profissão: armador de ferragem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Belmonte, BA, data-nascimento: 09/09/1992, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Carlos Rodrigues de 
Souza e de Maria de Jesus Rodrigues de Souza. A pretendente: JAMILE ALVES DE 
JESuS BATISTA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 23/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Genildo de Jesus Batista e de Soelma Alves Vaz.

O pretendente: LEOnARDO BATISTA RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: bue-
rista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Rodrigues dos Santos 
e de Celenilda Batista dos Santos. A pretendente: ThAInA DOS SAnTOS OLIVEIRA, 
profissão: gari, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/09/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cleiton de 
Oliveira e de Fabiana dos Santos Lima.

O pretendente: MARCuS PAuLO DE MELO SILVA, profissão: controlador de entrada 
e saída, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Lopes da Silva e 
de Sonia Maria de Melo Lopes da Silva. A pretendente: LEICIAnE SAnTAnA DE 
AnDRADE, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Guarapari, ES, 
data-nascimento: 09/12/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Nilson Lauro de Andrade e de Rosimeri Barbosa Santana.

O pretendente: hEnRIquE LOuREnçO DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Pereira da Silva e de Aparecida 
de Cássia da Silva. A pretendente: SILMARA EVAnGELISTA DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Camilo da Silva e de 
Rosa Evangelista da Silva.

O pretendente: LuCIAnO RODRIGuES COELhO, profissão: agente de segurança, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 23/04/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dulcinea Rodrigues Coelho. 
A pretendente: LuCIMARA CASAGRAnDE, profissão: assistente administrativo, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Santa Barbara D'Oeste, SP, data-nascimento: 14/06/1985, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de José Augusto Casagrande e de Vera 
Lucia Camargo Archangelo Casagrande.

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

          
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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: FELIPE GOnçALVES MELLO, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 17/10/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Jorge Baranda Mello e de Adriana de 
Oliveira Gonçalves Mello. A pretendente: ADRIAnA nAVATTA COzzOLInO, estado civil 
solteira, profissão arquiteta, nascida nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia 20/03/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Cozzolino e de 
Rosaria Navatta Cozzolino.

O pretendente: GuSTAVO SOuzA GALVãO, estado civil solteiro, profissão cirurgião 
dentista, nascida nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 14/06/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Elson Galvão e de Nelcina de 
Souza. A pretendente: GABRIELA BAnACu DE MELO, estado civil solteira, profissão 
cirurgiã dentista, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 02/07/1995, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Andre Gustavo Cavalcanti de Melo 
e de Simona Adriana Banacu de Melo.
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#tenhacicatrizes

Claudio Zanutim

TIMIDEZ – O Poder dos 
Introvertidos

Claudio Zanutim (*)

Você acha que seria possível esconder um 
abajur aceso embaixo da cama? Sua luz 

passaria despercebida?
Levando em consideração o motivo pelo qual 

fora criado, o lugar ideal para o abajur estar 
é debaixo da cama, escondido, comedido e 
modesto? 

Essa foi uma questão apresentada há mais de 
dois mil anos por meio de uma das parábolas 
mais conhecidas de Cristo no Evangelho de 
Lucas, capítulo 8 e versículos de 16 a 18. Na 
ocasião, Ele queria demonstrar aos seus segui-
dores o quanto a timidez, o receio de se expor 
e o medo da retaliação levavam as pessoas a 
esconderem a própria luz, à missão de suas 
existências e suas respectivas competências, 
talentos e dons. 

No mercado de trabalho atual e competitivo, 
além de qualificação profissional, especial-
izações e experiência, sem dúvida alguma um 
pouco de extroversão pode determinar o seu 
futuro.  Mas precisamos voltar os nossos olhos 
para a diversidade – os perfis introvertidos que, 
se desenvolvidos da forma correta se destacarão 
e elevarão à organização.

Em plena pandemia, devido ao COVID-19, 
uma fase em que somos ainda mais exigidos a 
“vender o nosso profissionalismo” à distância, 
além de precisar mostrar nossas qualidades, 
conhecimentos e competências para se man-
ter ativo no mercado, ser tímido dificulta essa 
disputa.

Esse pressuposto tem por base o fato de que as 
pessoas tímidas (que se escondem embaixo de 
seus medos, vergonhas ou receios) necessitam 
de mais tempo para se destacar em comparação 
aos demais. Para complicar, o tímido ainda 
pode ter como líder uma pessoa que não tem a 
menor paciência ou jeito com o novo formato 
de trabalho 4.0, favorecendo para que ele seja 
inserido, percebido e notado. Mas isso não 
significa que o tímido é menos qualificado que 
o extrovertido. Pelo contrário. 

Segundo Susan Cain, na obra “O Poder dos 
Quietos” disse: “em um mundo tagarela, cheio 
de pessoas querendo se promover por meio de 
suas ideologias, falas eloquentes ou por meio 
do tal brainstorming (que sempre tende a con-
cordar com quem tem mais poder – os chefes) 
os tímidos podem mudar uma realidade que 
não para de falar e pouco produz”. 

Uma vez adaptado ao novo ambiente de 
trabalho, o introvertido pode se tornar um 
profissional ainda melhor e mais centrado em 
seus objetivos, já que o isolamento (por mais 
que em alguns casos seja prejudicial) é quase 
que seu habitat natural.

Vale lembrar que a timidez não significa in-
trospeção. Muitas pessoas tímidas são capazes 
de subir em palcos, realizar ótimas palestras 

e discursos em público, mas dotado de uma 
personalidade introvertida, como o caso de 
Steve Jobs (um tímido nato) e o seu discurso de 
Stanford, em que falou para milhares de pessoas.

De maneira geral, pessoas tímidas quando ad-
entram em um novo ambiente, tem a tendência 
a se comparar com as pessoas extrovertidas (e 
sempre há alguém extrovertido, popularmente 
irritante). Por isso, a maioria dos tímidos ficam 
temerosos em expressar sua opinião, pensam 
e repensam como devem se comportar ou 
falar, pois temem ser julgados, retaliados ou 
zombados. 

A ideia de que para ter sucesso na vida e nos 
negócios, era preciso ser um profissional extro-
vertido, acabou desfavorecendo quase metade 
da população mundial introvertida. Os tímidos, 
simplesmente foram excluídos por milhares 
de pessoas espertas, eloquentes e famosas, 
taxando-os como “não compatível” para cargos 
ou posições profissionais baseada em critérios 
estabelecidos por um universo hollywoodiano. 
Essa ideia só foi abalada em 2012, quando surgiu 
o conceito sobre “O Poder dos Quietos. 

Pesquisas recentes analisaram alunos que 
tendiam a “não dar em nada” na vida, segundo 
os estereótipos de uma sociedade extrovertida, 
mas que acabaram se superando e sendo mais 
vitoriosos do que aqueles alunos populares 
e extrovertidos. Aliás, alunos considerados 
como os mais introspectivos da história foram 
também, posteriormente, tidos como os mais 
importantes. Sendo eles: Thomas Edison, Bill 
Gates, Albert Einstein, Steve Jobs.

Estes ícones eram completos introvertidos, 
taxados como inadequados pelos seus profes-
sores e nunca populares na fase educacional. 
Com isso, eles demoravam mais para interagir, 
fechando-se em seu mundo particular, sobran-
do-lhes tempo para pensar e criar melhorias ao 
mundo, por exemplo, as lâmpadas, fonógrafos, 
cinema, telégrafos, telefones, mineração, ci-
mento, baterias automotivas e energia elétrica, 
o Microsoft, os computadores pessoais, o iPod, 
iPhone, Apple, e a Física Moderna.

Precisamos “validar o diferente”, aceitar 
nossos perfis introspectivos, e compreender 
pessoas tímidas na equipe, sem se esquecer de 
que no mesmo grupo, provavelmente existirão 
muitos quietos que se diferenciam do líder, da 
organização e até mesmo de toda a massa. E 
isso é bom!

E pasme! A adaptação do novo modelo de 
trabalho está sendo mais difícil para os profis-
sionais extrovertidos do que para os tímidos, 
já que na “gana de aparecer” e tagarelar, agora 
são submetidos ao isolamento e/ou ao trabalho 
remoto, sem muito holofotes, restando-lhe 
apenas “produzir mais e falar menos”. A vista 
disso, entende-se que: Esta é a hora dos tímidos.

Timidez não é um distúrbio psicológico e 
sim uma resposta a situações que ocorrem ao 
longo da vida do indivíduo. Situações como 
tratamento severo e comparações por parte de 
pais e professores, pais perfeccionistas, tímidos 

ou super protetores, aparência física, mudanças 
(de escola, de emprego, de cidade, separação 
dos pais, etc), experiências negativas podem 
resultar em timidez. Mas, existem os tímidos 
por natureza, àqueles que são assim porque são.

Fomos educados a acreditar que a timidez 
atrapalha o processo de seleção de um can-
didato, o desempenho dele na equipe e até 
mesmo as vitórias que obterá na vida, mas 
“quando expandimos a nossa mente a um 
novo conhecimento, ela jamais retorna ao seu 
estado anterior”, certo?  Desta forma, chega de 
se repudiar por ser introvertido, agora você já 
conhece a verdade.

Se você é líder e tem sob seu comando um 
grupo de pessoas distintas, oba! Escute-os, 
não os compare severamente, entenda-os, 
reflita em suas ideias, impulsione-os a falar 
e a expressar-se.  Ajude os tímidos a mudar a 
mentalidade de se sentirem inferiores por serem 
mais quietos. Mostre a eles e para os demais 
que os tímidos têm poder!

Quando descobri, por intermédio de uma 
ferramenta de análise de perfis psicológicos 
incrível, o MBTI, que eu sou introversão e não 
extroversão, me pus a pensar muito sobre isto. 
Um deste pensamentos está neste mini artigo.

 
#Timidez pode ser reduzida
  Ninguém que é naturalmente tímido con-

seguirá tornar-se extrovertido. Mas, a timidez 
pode ser interpretada e reduzida como forma 
não apenas de melhorar o seu convívio social, 
mas também para seu crescimento como profis-
sional. Isso não significa que você deverá vencer 
a timidez a qualquer custo, contrariando até 
mesmo sua natureza.  Mas que deve aprender 
a lidar com ela e extrair o melhor dessa carac-
terística que a sociedade enxerga como defeito.

Existem 4 estratégias para lidar com a intro-
specção “quando ela te incomoda.” Por meio 
de novos padrões de comportamento como:

 
1. Assuma sua timidez – Embora a autora e 

pesquisadora Susan Cain garanta que algumas 
das características dos introvertidos é preferir 
conversas individuais do que atividades em gru-
po, apreciar a solidão mais do que festas, não 
gostar de jogar conversa fora, mas abrir a boca 
apenas para falar coisas relevantes, gostar de 
celebrar aniversários ou datas comemorativas 
de maneira mais reservada... Quando convidado 
para algum compromisso social, não fuja da 
situação. Enfrente-a. Em qualquer tipo de re-
união, seja profissional ou social, evite chegar 
atrasado só para evitar ter que se apresentar, 
sentar na frente ou simplesmente aparecer. 
Chegue antes e se deixe aparecer.

 
2. Aproveite qualquer situação – Já sabe-

mos que tagarelar não é com você, e que você 
prefere falar só o necessário e relevante, mas 
se esforce quando tiver na fila do banco, super-
mercado, cinema, entre outros, para conversar 
com as pessoas. Só para treinar essa área.

3. Não seja seu próprio carrasco e não 
se culpe por sua timidez – Fernando Pessoa 
disse: eu que me aguente comigo e com os 
comigos de mim. Você já identificou que 
não deve se comparar com os outros perfis 
extrovertidos, que não gosta de correr risco 
como os demais, que as pessoas os definem 
como alguém de fala mansa, que não curte 
conflitos, que prefere pensar antes de falar 
terminar o trabalho antes de discuti-lo, e 
que se sente exaurido só de pensar em estar 
em público mesmo que seja para se divertir, 
então lide com seu jeito e assuma-o. Não se 
importa com as críticas – se aceite sem culpa.

4. Exercitar um novo padrão de compor-
tamento em novos ambientes – Bom, neste 
estágio você já percebeu que é diferente e se 
aceita, mas nada impede de querer melhorar 
alguns pontos. Afinal não temos a síndrome 
da Gabriela “nasci assim e vou morrer assim”. 
Assim sendo, se permita experimentar o que 
chamo de “O dia do contrário”, em que você 
fará tudo ao contrário do que está habitua-
do para ativar e desenvolver áreas do seu 
cérebro. Certamente você já deve ter lido 
algo sobre mudar o percurso do trabalho, 
ir por outro caminho, comer com a outra 
mão, mudar de supermercado, entre outras 
dicas da neurociência voltadas a desenvolver 
outras habilidades mentais, certo? O mesmo 
serve para o dia do contrário. Neste dia, você 
deverá puxar conversa com desconhecido, 
ir em um evento cheio de agito e pessoas, e 
quem sabe até mesmo “falar pelos cotovelos”. 
Parece inofensivo, mas esse exercício poderá 
ativar partes da sua mente e destravar áreas 
da timidez em que você se sente incomodado.

 
O que queremos com isso, mudar seu perfil? 

Não. Apenas aprimorar a maneira como você 
enxerga sua timidez, se aceita e comporta. 

E lembre-se: “claro que há outro nome para 
os tímidos: pensadores”.

Não sou um grande tímido, mas carrego 
minhas energias na timidez que está em mim. 
Gosto muito de ficar sozinho e fazer algumas 
coisas sozinho.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  
Palestrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil 

pessoas treinadas. Auxilia empresas e pessoas 
na maximização da performance em vendas e no 

atingimento de objetivos e metas. Autor de 7 livros, 3 
e-books e dez artigos acadêmicos, é reconhecido nos 

meios empresarial, acadêmico e popular, principalmente 
com o Best Seller: Como Construir  

Objetivos e Metas Atingíveis

Alexsandro Martins (*)

Isso iniciou uma verdadeira corrida para encontrar no 
mercado soluções de colaboração e comunicação que 
interligassem colaboradores internos, externos e de 

outras cidades, parceiros e clientes, por chamada de vídeo, 
ou telefone. Diante da urgência em implementar o trabalho 
remoto, muitos se deram conta que seus atuais sistemas 
de telefonia estavam obsoletos e não poderiam suportar a 
demanda atual e, menos ainda, a futura. 

Um exemplo deste cenário é que grande parte das empresas 
optou por adotar diversas ferramentas de mensageria e reu-
niões, mas esqueceram que o colaborador precisaria também 
atender às chamadas que chegariam no ramal do escritório. 
Imagine a seguinte situação: clientes, que não tinham seu 
número celular, poderiam ter ligado no seu ramal e desistido 
de falar com você por não ter conseguido te encontrar. 

Muitos negócios podem ter sido perdidos por esse gap 
de comunicação, mas tudo isso poderia ser evitado se você 
pudesse atender ao seu ramal em qualquer lugar. Pense em 
como seria produtivo ter o ramal no bolso, não importa onde 
você ou seus colaboradores estejam, seja em qualquer lugar 
do Brasil ou do mundo. Houve um amadurecimento sobre a 
relevância da disponibilidade da comunicação corporativa 
e o impacto direto que ela causa nos negócios. 

Atualmente a adoção do teletrabalho está mais madura e 
os gestores já perceberam a importância em ter uma pla-
taforma integrada de comunicação necessária para tornar 
o trabalho remoto uma realidade. 

É mandatório repensar a estratégia e os investimentos em 
tecnologias que proporcionem maior eficiência operacio-

Como escolher a melhor solução de 
colaboração para sua empresa?

Definitivamente a pandemia consolidou e acelerou a adoção do trabalho remoto. O que era realidade apenas para algumas empresas ao redor do mundo, tornou-se uma 
necessidade urgente e exigiu uma rápida adaptação das infraestruturas de tecnologia e dos processos das organizações, para dar conta dessa demanda não planejada. 

nal, melhor experiência dos usuários e redução de custos, 
mas que, ao mesmo tempo, sejam robustas o suficiente 
para acompanhar a evolução tecnológica, garantindo um 
ambiente produtivo, efetivo e acima de tudo, seguro. Mas 
quais pontos devemos levar em consideração para tornar 
o trabalho remoto uma realidade?

 
Primeiro ponto: Considere uma plataforma de comu-

nicação unificada, pois é um conceito moderno que tem 
a missão de oferecer ao colaborador um ambiente tão 
produtivo quanto aquele existente no escritório. Saiba que 
somente um notebook não é suficiente para implementar 
um trabalho remoto produtivo. 

Atualmente é possível, numa única plataforma, fazer 
reuniões, vídeo conferências, trocar arquivos, consultar 
agendas, ter conversas rápidas e atender ao seu ramal, tudo 
isso de forma simples e segura. Uma plataforma unificada de 
comunicação permitirá que sua equipe continue produtiva 
e competitiva, trabalhando em qualquer lugar;

 
Segundo ponto: Importante e crucial para não perder 

o contato com os clientes é levar o seu sistema de PABX e 
Contact Center para a nuvem, garantindo benefícios como 
mobilidade, redução de custo, segurança, alta disponibili-
dade e escalabilidade, que são primordiais para assegurar 
o atendimento aos clientes e parceiros de negócios;

 
Terceiro ponto: Busque uma operadora de telefonia 

que possa proporcionar uma experiência Full Cloud, ou 
seja, totalmente em nuvem, sem necessidade de obsoletos 
links de telefonia, servidores, gateways ou qualquer outro 
equipamento em seu escritório. Lembre-se que estamos 
numa jornada em direção à nuvem, e qualquer coisa que 
seja instalada on premise é um retrocesso. 

A nuvem é um termo genérico que muitas vezes ofusca 
pontos cruciais na escolha de bons serviços. Portanto, seja 
criterioso e busque provedores de tecnologia que possuam 
uma estrutura robusta de datacenters que tenham processos 
de segurança aderentes a normas globais, como a ISO27001, 
para garantir o desempenho e a disponibilidade dos servi-
ços de comunicação unificada que sua empresa necessita;

 
Quarto ponto: Procure um parceiro de serviços com experi-

ência em comunicações unificadas, que seja capaz de entender 
seus objetivos e propor um projeto adequado à sua necessidade, 
levando em consideração os objetivos de negócios, as tecnologias 
disponíveis e a experiência dos usuários. Um bom serviço deve 
levar em conta o processo de mudança pelo qual passarão os 
usuários, garantindo uma adoção adequada que gere o retorno 
sobre o investimento realizado nas novas tecnologias. 

Além disso, considerar serviços de suporte e administra-
ção é outra dica muito importante para oferecer a melhor 
experiência dos usuários e a rapidez na resolução de pro-
blemas, tornando a inauguração do serviço um fato positivo 
digno de comemoração.

 
Enfim, o trabalho remoto não deve ser sinônimo de perda 

de produtividade. Com um bom projeto e o uso adequado 
das tecnologias disponíveis, seu colaborador será tão ou 
mais produtivo do que se estivesse no escritório. Isso se 
traduz em simplificação de tecnologia, redução de custos 
e aumento de produtividade. 

Por isso, se você não quer ficar para trás, pesquise com 
critério e encontrará a solução que vai impulsionar sua 
jornada de transformação digital.

 
(*) - É Gerente de Desenvolvimento de Negócios da NTT Ltd. (hello.global.ntt).


