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Ética e integridade

Foi quase num estalar de dedos: de repente, a experiência dos 
clientes com o setor financeiro atingiu um patamar que pouca gente 
imaginava há alguns anos, quando ainda se aguardava impacientemente 
na fila de um caixa eletrônico. A relação das pessoas com as institui-
ções bancárias continua evoluindo exponencialmente e, para que isso 
aconteça, o nível de investimento em tecnologia é volumoso.  

cinco tendências tecnológicas inevitáveis ao setor 
financeiro

Em 2015, o Google fez um anúncio importante: pela primeira vez, 
recebeu mais buscas de dispositivos móveis do que de desktops. Desde 
então, o mundo digital tem se concentrado no desenvolvimento de 
novos conceitos e estratégias para web design móvel. Portanto, a 
tendência mobile-first revolucionou a criação de páginas priorizando 
o design do site na versão mobile e posteriormente adaptando-o para 
a versão desktop. As estatísticas falam por si mesmas. Em janeiro 
de 2021, o Data Reportal registrou 5,22 bilhões de usuários móveis 
únicos, representando 66,6% da população mundial, o que é real-
mente impressionante.   

saiba por que o site da sua empresa deve priorizar 
os dispositivos móveis

É certo que as compras online vieram para ficar. De acordo com o 
relatório Future Shopper Report 2021, o hábito de consumir pela inter-
net continuará forte mesmo após a reabertura de lojas físicas, pois 72% 
dos consumidores pretendem continuar comprando no e-commerce e 
73% dos consumidores relataram que o comércio eletrônico será mais 
importante para eles em 2021. Já a 7ª edição da pesquisa “Perfil do 
E-Commerce Brasileiro”, parceria do PayPal Brasil e da BigDataCorp, 
mostra que após um ano e meio de pandemia, o Brasil tem quase 1,59 
milhão de lojas online, 22,05% a mais do que em 2020.  

como economizar dinheiro nas compras online
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negócios em pauta

combustível de aviação sustentável 
A Chevron USA Inc., a Delta Air Lines e o Google anunciaram um 

memorando de entendimento para rastrear os dados das emissões 
provenientes de lotes de teste de combustível de aviação sustentável 
(SAF) usando tecnologia baseada em nuvem. O combustível de aviação 
sustentável é produzido a partir de bioalimentações que podem redu-
zir a intensidade do ciclo de vida do carbono quando comparado ao 
combustível de aviação convencional. As empresas esperam criar um 
modelo comum e mais transparente para analisar potenciais reduções 
das emissões de gases de efeito estufa. A Chevron planeja produzir um 
lote de teste de SAF em sua Refinaria de El Segundo e vendê-lo para a 
Delta no Aeroporto Internacional de Los Angeles, um importante hub 
global para a frota da Delta (https://news.delta.com/).    leia a 
coluna completa na página 3

Foto: Delta Air Lines/Divulgação

news@Ti

melhores práticas na digitalização das  
cadeias de suprimentos

@A OpenText ™ (NASDAQ: OTEX), (TSX: OTEX) anunciou o 
ConneXions, uma nova conferência virtual que acontecerá dia 14 

de setembro de 2021. O evento reunirá especialistas, analistas e líderes 
de negócios da Lear Corporation, Nestlé e Godiva para explorar como a 
construção de resiliência digital minimizou as interrupções na cadeia de 
suprimentos. “Desastres naturais, ataques de ransomware, o bloqueio 
do Canal de Suez e COVID-19 criaram grandes interrupções na cadeia 
de fornecimento global”, explica Mark J. Barrenechea, CEO e CTO da 
OpenText. “O ConneXions é uma oportunidade de se envolver com 
especialistas do setor e aprender como as redes de negócios baseadas 
em nuvem podem construir flexibilidade, agilidade e escala em suas 
operações e minimizar o impacto de interrupções futuras em seus 
negócios.” (https://virtualevents.idg.com/event/066e0624-6e57-4584-
804f-a70ac343f83c/regPage:b8a1f534-b437-4672-9456-724584dab845).  

  leia a coluna completa na página 2

Foto: Reprodução/https://virtualevents.idg.com/event/066e0624-6e57-4584-804f-
a70ac343f83c/regPage:b8a1f534-b437-4672-9456-724584dab845

early-sTage e growTh-sTage

considerado guru da venda 
moderna, o norte-american 
previewo aaron ross lançou o 
livro receita previsível, em 2011. 

a obra relata como uma empresa conse-
guiu gerar US$ 100 milhões de receita 

recorrente por meio do sistema de ‘Máquina 
de Vendas’. 

A metodologia traz um passo a passo para 
colocar em prática o processo de vendas 
outbound utilizando apenas método, pes-
soas e disciplina para obter resultados. O 
modelo de sucesso fez com que a publicação 
se tornasse uma espécie de “bíblia” para os 
profissionais da área de vendas e marketing. 

O especialista em growth, marketing e 
vendas da Speedio, Maucir Nascimento, 
afirma que a segmentação no processo de 
vendas foi um dos fatores que contribuíram 
para o sucesso da estratégia. “O grande 
lance da máquina de vendas é que Aaron 
fatia os processos de vendas e  torna os 
profissionais mais especializados, então, o 
LDR organiza as listas, o SDR entra para 
o primeiro contato, filtra e passa para o 
Closer (vendedor), que tem como missão 
fechar o negócio”, afirma. 

Vale ressaltar que, no Brasil, o dono ser 
o responsável pela concretização da venda 
ainda é a realidade na maior parte das cerca 
de 20 milhões de empresas ativas no Brasil, 
por conta do valor da mão de obra. Isso se 
dá, em parte, devido à estrutura interna 
das organizações. Apenas 3,8 milhões  de 
negócios têm mais de um funcionário com 
carteira assinada (aproximadamente 19%), 
por exemplo. 

Este número que cai pra 1 milhão (apro-
ximadamente 5%), quando considerados 
os empreendimentos com mais de 10 em-
pregados pela CLT. No país 18,6 milhões de 
companhias privadas não possuem nenhum 

Big data e o consumidor assumem 
protagonismo nos modelos de negócio

an
ya

be
rk

ut
_C

A
N

VA

celetista. Consequentemente, o empresá-
rio acaba perdendo tempo para gerenciar 
a empresa e resolver os problemas que 
somente podem ser solucionados por ele. 

“Quando você coloca a pessoa com mais 
conhecimento no negócios para resolver os 
problemas de base, ela não tem tempo de 
resolver os problemas que só ela poderia 
resolver. As pessoas precisam ser colocadas 
nos lugares onde elas geram mais valor 
agregado”, disse. 

Outro ponto importante da metodologia 
de Aaron é a previsibilidade. “Quando você 
tem pessoas fazendo as funções certas, 
você fatia o problema em várias partes e 
cada parte gera métricas e isso traz previ-
sibilidade”, destaca o especialista. Desde o 
lançamento do livro, 10 anos se passaram 
e o comportamento do consumidor mudou 
bastante. 

As estratégias precisaram se atualizar 
para seguir a tendência e conquistar o clien-
te. A quantidade de informação gerada e 
armazenada a cada ano no mundo não pára 
de crescer. O Big Data evoluiu e, hoje em 
dia, é possível saber essencialmente tudo 
das empresas. “Nesses dez anos o mundo 
está muito mais transparente. O Big Data 
evoluiu demais. O nível de informações em 
fontes públicas é enorme. 

Agora podemos misturar o meio como 
alcançamos esses potenciais clientes. Faze-
mos contato por e-mail, Whatsapp, telefone 
e LinkedIn. Isso é muito poderoso e cria um 
nível de familiaridade absurda. Aumentou 
muito a exposição das pessoas e o acesso 
aos dados das empresas. Isto é muito valioso. 
O Aaron Ross não conseguiu prever isso há 
dez anos, por exemplo”, diz Maucir. 

Nesse mar vasto de informações, de 
acordo com Maucir, é preciso descobrir e 
encontrar os dados certos que vão fazer a 
diferença para sua prospecção. No merca-
do, existem ferramentas de Big Data que 
permitem fazer essa filtragem de dados.

“O processo da máquina de vendas é aquele 
que você coloca pessoas certas para fazerem 
as funções certas. Big Data é um ótimo ca-
minho para dar as armas necessárias para a 
pessoa executar o trabalho com excelência. 
Então, atualmente, colocar o processo de 
Aaron sem Big Data é dar um tiro no pé. 
É ineficiente e não gera tanto resultado”, 
comenta o especialista em growth. 

“É preciso um diferencial nesse mercado 
competitivo e, Big Data é o diferencial. 
É a gasolina aditivada da máquina de 
vendas”, complementa o cofundador da 
Speedio. - Fonte e outras informações: 
(www.speedio.com.br).

dose adicional  
em idosos

Começou ontem (13) na capital 
paulista a aplicação da dose adicional 
da vacina contra Covid-19 para idosos 
acima de 85 anos. Podem se vacinar 
aqueles que tomaram a segunda dose 
ou a dose única há mais de seis meses. 
A estimativa é de vacinar 76.849 mil 
pessoas. Também podem ir aos postos 
para receber o imunizante da Pfizer 
aqueles que deveriam tomar a segunda 
dose da AstraZeneca desde o dia 1º de 
setembro.
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OpiniãO
Demanda por talentos: a 
busca da pessoa certa  
para a função correta 

Com a transformação 
digital, o grau de 
exigência também 
aumentou por parte 
das organizações. 

Tendências apontam para 
um recrutamento sem 
estereótipos e mais fo-

cado em habilidades, cultura e 
valores. Sem dúvida, o boom da 
IA, o avanço do machine learn-
ing e de outras tecnologias que 
já fazem parte do dia a dia das 
empresas, tudo isso, somou-
-se à necessidade latente por 
profissionais qualificados e 
com expertise para atuar nas 
novas áreas que foram criadas. 

Há muitas vagas abertas no 
país, cerca de 14,8 milhões de 
pessoas desocupadas, segundo 
o IBGE, o que é antagônico. 
A conta não fecha. Existe 
uma enorme concorrência 
pela busca por talentos em 
determinadas áreas e, do outro 
lado, milhares de pessoas se 
candidatando para uma vaga, 
mas nenhuma parece “ter fit”.

Como equilibrar isso? É 
necessário que gestores e ti-
mes de pessoas passem a ter 
um novo olhar não só para o 
recrutamento, mas, também, 
para a capacitação, desenvolvi-
mento e retenção de talentos, 
embasados por sua cultura e 
valores. Mais do que encon-
trar a pessoa certa para uma 
determinada posição, hoje, 
tornou-se importante também 
encontrar a função correta 
para cada pessoa. 

Identificar rapidamente as 
características que fazem da 
pessoa um talento é essen-
cial para construir times de 
alta performance. É preciso 
olhar à frente. Neste cenário, 
contratar somente pelas habi-
lidades requeridas para uma 
determinada posição, não é 
suficiente e nem necessário. O 
mais importante é ter um olhar 
para as necessidades futuras 
da organização, independente 
da área. 

O olhar de quem contrata 
deve ser para o potencial e 
o caminho percorrido pelas 
pessoas para tornar possível a 
execução das estratégias futu-
ras da empresa. Olhar interna-
mente é essencial. Pessoas que 
já fazem parte da organização 
conhecem e vivem a cultura da 
empresa, adaptando-se mais 
rapidamente e demonstrando 
maior habilidade de navegação 
política. 

Além de ser um aliado, 
costuma ter maior comprome-
timento e conhecimento das 
estratégias e visão da compa-
nhia, e geram resultados mais 
rápidos, bem como promovem 
maior engajamento dos demais 

colaboradores e novos talen-
tos. Candidatos talentosíssi-
mos podem ser encontrados 
fora dos grupos tradicionais 
ou mesmo fora do seu trabalho 
diário, já que estão adquirindo 
habilidades e conhecimentos 
específicos informalmente e 
de outras formas. 

Talentos podem emergir 
de lugares improváveis e são 
atraídos pelo propósito da 
organização. Cabe à empresa 
desenhar estratégias de comu-
nicação que gerem conexão e 
identificação com as pessoas 
de maior potencial de enga-
jamento com sua cultura e 
valores. Busque complementar 
habilidades. Ao trazer uma 
nova pessoa ao time, seja por 
meio de um recrutamento 
interno ou externo, busque 
perfis, comportamentos, co-
nhecimentos e habilidades 
complementares, pois além de 
aumentar o repertório do time, 
gera uma maior interação na 
busca do compartilhamento e 
desenvolvimento de cada um. 

Não foque somente no 
desenvolvimento individual, 
mas sim, no que promove o 
desenvolvimento do grupo, 
neste cenário, o indivíduo se 
desenvolve como consequên-
cia. Os gestores e times de 
pessoas precisam ampliar o 
seu olhar para o mercado de 
potenciais talentos, pois sim, 
eles existem. 

Pensando em talentos, você 
enxerga o copo meio cheio ou 
meio vazio? Quantos poten-
ciais talentos não deixamos de 
trazer para nossos times por 
não enxergarmos as mudanças 
que estavam acontecendo bem 
diante de nós? Por fim, outra 
tendência apontada pelos 
pesquisadores diz respeito 
ao “poder” que os candidatos 
detêm nas mãos agora. Eles 
estão cada vez mais seletivos 
sobre para quem trabalham, 
“obrigando” as empresas que 
não têm proposta de valor 
de emprego sexy e atraente, 
incorporá-las. 

Por isso mesmo, e por todos 
os dados apresentados acima, 
a importância de investir em 
capacitação e retenção de ta-
lentos. O Employer Branding 
é o conjunto de estratégias de 
uma empresa para trabalhar o 
engajamento e interesse dos 
funcionários e manter vivo o 
DNA da cultura e do propósito. 
Qual seria o equilíbrio perfeito 
entre os interesses dos pro-
fissionais e as demandas da 
empresa? Essa resposta deixo 
para vocês.

(*) - É líder de Pessoas e Cultura da 
Fhinck, startup de alta tecnologia 

que ajuda grandes empresas a terem 
maior desempenho operacional, 

eficiência, produtividade e qualidade 
de vida.

Sarah Hirota (*)

Embedded Finance: qual o 
impacto da novidade para o 
futuro do setor bancário?

A recente evolução do setor bancário no Brasil está diretamente relacionada ao desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras que suportam o surgimento de ferramentas disruptivas. Alinhado a isso, o uso crescente das 
tecnologias demonstra a eficácia do investimento nessas ferramentas por parte das empresas.

Nedyr Pimenta Filho (*)

De acordo com uma pesquisa da 
Telebrasil, os brasileiros passam 
quase cinco horas conectados 

ao celular todos os dias. Com esse tipo 
de dado, as empresas querem que os 
clientes passem a maior parte deste 
tempo dentro do aplicativo dessas 
companhias. E, o Embedded Finance 
é exatamente sobre isto.

Para que se entenda, o termo, que 
em tradução livre significa “Finanças 
Embutidas”, se refere à inclusão de 
serviços financeiros em empresas que 
não sejam necessariamente do ramo. 
Ou seja, é “embutir” atividades habi-
tualmente prestadas por bancos ou 
fintechs em companhias de diversos 
outros segmentos como varejistas, ali-
mentícias, bigtechs, entre outras. Esta 
nova modalidade, no entanto, coloca 
em dúvida o futuro do setor bancário 
no país, uma vez que a concorrência 
no setor financeiro não ficará somente 
entre as instituições que atuam exclu-
sivamente nessa área.

De um modo geral, o principal objeti-
vo dessas companhias ao adotar o Em-
bedded Finance é criar um ecossistema 
digital que ofereça soluções facilitadas 
para as mais diversas necessidades 
dos clientes, bem como garantir que o 
usuário fique o maior tempo possível 
dentro do ecossistema deste determi-
nado grupo ou empresa. Como esta 
não é a atividade fim das companhias, 
elas podem oferecer benefícios finan-
ceiros, como, por exemplo, transações 
gratuitas e juros baixos, para que o 
ecossistema continue funcionando com 
a participação constante do cliente.

Os principais efeitos para o setor 
bancário

A posição do mercado e as mudanças 
que estão acontecendo no setor bancá-
rio são muito profundas. Com a chegada 
do Embedded Finance, pode ser que o 
próximo competidor do banco não seja 
uma instituição bancária, nem mesmo 
uma fintech, mas, sim, uma empresa 
varejista ou bigtech que ofereça solu-
ções financeiras embutidas.

Enquanto isso, por parte das institui-
ções, além de oferecer um serviço que 
não fazia parte do escopo da empresa, 
ainda contará com a fidelização do 
cliente dentro das soluções da com-
panhia, uma vez que o usuário poderá 
resolver diversas demandas dentro de 
uma única plataforma.

O futuro do setor bancário
Há espaço para todos no mercado. 

Entretanto, as grandes instituições 
devem, de certa forma, perder parte 
de sua base de clientes. Não aqueles 
considerados estratégicos, mas sim os 
que, hoje, não são apropriados para o 
portfólio da companhia e que deverão, 
futuramente, buscar por soluções mais 
aderentes a determinadas necessidades.

Em contrapartida, o Banking as a 
Service permite que os grandes bancos 
estejam integrados a essas plataformas, 
oferecendo um serviço B2B2C. Ou 
seja, o serviço final é ofertado por de-
terminada empresa que não é do setor 
bancário, mas que é suportada por uma 
grande instituição do setor financeiro.

O que podemos projetar para o futuro 
é um grande ecossistema digital. E, da 
mesma forma que um ecossistema natu-
ral, haverá uma pluralidade de espécies 
e grupos permeando este mesmo lugar.

Nedyr Pimenta Filho é Diretor de Inovação da 
Provider IT, uma das principais consultorias e 

provedoras de serviços de TI do país. 

Com relação às vantagens para os 
clientes, a primeira é que não precisa-
rão aprender todo o fluxo de processos 
das instituições financeiras. Atualmen-
te, quando um usuário precisa de um 
banco, é necessário que ele entenda 
o conceito bancário e como funciona 
o banco e seus processos. Estar em 
um ecossistema que seja relacionado 
ao ambiente do cliente, faz com que 
a comunicação entre usuário e apli-
cativo seja mais simples e prática, se 
comparada às burocracias do sistema 
bancário.

Além disto, a criação de novos ecos-
sistemas possibilitará o aprendizado 
sobre as demandas dos clientes e, 
consequentemente, a oferta de soluções 
personalizadas para cada um. Este tipo 
de solução customizada favorece, inclu-
sive, a entrada de usuários, até então, 
desbancarizados no mercado financeiro, 
uma vez que não se encaixam na estra-
tégia dos grandes bancos.

Entre todos esses benefícios, o prin-
cipal ainda é o financeiro. Neste caso, 
não só para os clientes, mas, também, 
para as empresas que adotam esta nova 
ferramenta. Do ponto de vista do cliente, 
as vantagens acontecem exatamente 
pela existência de planos adequados 
à realidade daquela pessoa, que, inva-
riavelmente, contará com opções de 
descontos, facilidades de pagamento, 
bem como preços e juros mais baixos.

News@
Case

@Com o objetivo de melhorar a experiência dos clientes, a InstaAgro 
<https://www.instaagro.com/> , primeira loja online destinada ao 

produtor rural brasileiro, implementou solução tecnológica desenvolvida 
pela Nuvidio <https://www.nuvidio.com.br/> , startup especializada em 
video commerce. A adoção da plataforma de vídeo atendimento permitiu 
à empresa oferecer uma interação mais humanizada com seus clientes 
e um incremento de 20% nas vendas. A InstaAgro atua como uma 
revenda online de produtos e serviços voltados para o Agronegócio. A 
empresa comercializa produtos em todo território nacional e já conta 
com mais de vinte mil produtores rurais. O agronegócio brasileiro tem 
sido o grande responsável pelo aquecimento da economia no país. De 
acordo com o IBGE, no primeiro trimestre o setor representou 7,9% do 
PIB. De acordo com Daniel Bachner, da InstaAgro, a empresa buscava 
melhorar o atendimento dos clientes e de forma humanizada. “O perfil do 
nosso consumidor utiliza predominantemente aplicativos de mensageria 
como o WhatsApp e redes sociais, e vem se adaptando cada vez mais 
com sites e compras online”, comenta Daniel.
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Após a pandemia do Coronavírus, em-
presas e profissionais se reinventaram, as 
atividades passaram a ser desenvolvidas 
remotamente e, diante deste cenário, a 
vivência da inovação passou a ser algo 
imprescindível no mercado de trabalho. 
Segundo a gerente de Desenvolvimento 
Organizacional da VLI, Francielle Pedrosa, 
é muito importante ter esse perfil inovador, 
bem como estabelecer relação com pessoas 
dentro e fora da empresa.

“É preciso estar sempre antenado, se co-
nectar com as melhores práticas dentro de 
startups, cuidar do autodesenvolvimento, 
adquirir conhecimentos e experimentar 
coisas novas. A VLI busca pessoas críticas, 
prontas para discutir soluções e posições 
diversas”, afirma.

Francielle Pedrosa ressalta que deve-se 
ter capacidade de resiliência para estar 
nesse novo mundo. Ou seja, é preciso mu-
dar com ideias e incentivar as pessoas a 
experimentar e aprender com os erros. A 
companhia abriu seu Programa de Trainee 
2022, voltado para formação das futuras 
lideranças. As inscrições podem ser feitas 
até a próxima quarta-feira (dia 15), por 
meio do site https://www.vli-logistica.com.
br/carreiras.

“Queremos formar pessoas que têm nosso 
DNA, para suportarem esse crescimento na 
empresa. Os novos trainees darão orien-
tações para os clientes, devem estar pré-
-dispostas a conhecer o negócio, melhorar 
indicadores e servir bem o cliente. No perfil 

pessoal, o principal atributo é estar aberto 
a aprender coisas novas, além de se adaptar 
a mudanças e gostar de operação. Desta 
forma, buscamos pessoas mais criativas, 
inovadoras, que gostem de trabalhos mais 
tecnológicos, queiram aprender com nosso 
business e almejam se tornar executivos 
dentro da companhia”, destaca a gerente 
de Desenvolvimento Organizacional da VLI.

Francielle Pedrosa observa que, durante 
a pandemia, o principal desafio para todos 
foi o de aprender a trabalhar a distância. Ela 
frisa que o momento exige transformações, 
trabalho remoto e a seriedade do Canal de 
Ética. “A empresa também está se reinventan-
do para atender às necessidades humanas”.

Aos candidatos do Trainee 2022, ela deixa 
a seguinte dica: é necessário ter autoconhe-
cimento, conseguir verbalizar quem são e 
quais seus propósitos. “Seja você mesmo e 
se conheça, como ser humano. Assim con-
seguiremos fazer uma melhor avaliação e 
nos conectarmos com o candidato”, finaliza.

A trainee de Operações Ferroviárias da 
VLI, Júlia Coutinho Tagliari, de 25 anos, é 
graduada em Engenharia Civil e foi aprovada 
no Programa de Trainee de 2021. Ela conta 
que foi estagiária de Manutenção de Via Per-
manente na companhia entre 2018 e 2019. 
“Foi uma experiência muito bacana. Conheci 
um universo que não sabia que existia. Criei 
uma grande admiração pela empresa, que tem 
oportunidades de crescimento e diversas áreas 
de interface. Escolhi estar na companhia e 
fico feliz por ela também ter me escolhido”.

Júlia Tagliari diz que tentou o Programa 
de Trainee 2019, para retornar para a em-
presa em 2020, mas não passou na seleção. 
Sabendo que seu objetivo era seguir carreira 
na VLI, tirou um tempo para se preparar 
para o processo seletivo de trainee. “Estudei 
muito todos os materiais que a empresa 
disponibilizou sobre diversidade, equidade 
de gênero e o que é esperado de um trainee. 
A partir disso, vi que precisava entender o 
que tinha vivido e as experiências de vida 
que me levaram a ser quem sou hoje”.

Além de estudo sobre a empresa, a trai-
nee pontua que é essencial tirar um tempo 
para olhar para dentro de si mesmo, se 
entender e buscar autoconhecimento. “Se 
conhecendo, saberá onde quer chegar. E, 
dessa forma, você consegue ter mais clareza 
nas contribuições e escolhas”.

Conforme ela, a ferrovia tem muitas fren-
tes para que a inovação seja trabalhada, é 
um jeito novo de rever os processos. “Na 
minha rotina vejo muitas oportunidades 
para inovação. São novas formas de de-
senvolver os processos, integrar as áreas 
trazendo mais conhecimento e visando a 
inovação como um todo”, comenta.

Sobre seu futuro na VLI, Júlia Tagliari 
espera transitar por diversas áreas para 
agregar conhecimento. “Quero também 
me tornar analista, já tendo em vista uma 
carreira de liderança, e desenvolver minhas 
competências. Quero subir os mais diversos 
degraus. Quem sabe não me torno uma 
diretora?”.

Perfil inovador passa a ser um diferencial  
no pós-pandemia

Nedyr Pimenta Filho
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D - Criação de Negócios
A Faculdade Senac RJ realiza a aula magna de abertura do semestre 
2021.2 amanhã (15), às 19h, tendo o consultor credenciado do Sebrae, 
Márcio Cerbella Freire (Master Coach, Analista de Sistemas, Pedagogo, 
pós-graduado em Psicopedagogia e em Empreendedorismo e Inovação) 
como palestrante. Com o tema “Como criar negócios que melhoram o 
mundo?”, o encontro virtual abordará o empreendedorismo social e 
como as empresas podem desenvolver produtos e serviços cujo maior 
impacto é voltado à promoção de soluções que gerem mudanças po-
sitivas na vida das pessoas e da comunidade. A transmissão gratuita e 
aberta ao público acontece através do link: (https://meet.google.com/
ypy-ychm-yxi). 

E - Desafio Inovador
A VR Benefícios abriu inscrições para seu primeiro programa focado 
totalmente em profissionais de tecnologia. Endereçado aos profissionais 
que desejam acelerar a carreira, o programa VR Tech tem dez vagas 
no total: cinco para desenvolvedores e cinco para SRE, infraestrutura 
de operação e manutenção dos produtos digitais. O candidato deverá 
ter pelo menos um ano de experiência em tecnologia, porém, não 
há exigência de formação superior, idioma estrangeiro, restrição de 
idade ou localidade. A meta de diversidade da empresa é contratar ao 
menos 50% de mulheres para as vagas. Interessados devem preencher 
seu perfil no site da 99Jobs e responder a um teste de lógica (https://
www.99jobs.com/).

F - Desenvolvimento de Lideranças 
O Ensina Brasil está com inscrições abertas para o processo seletivo 
do Programa de Desenvolvimento de Lideranças. A organização busca 
jovens de diversas áreas de bacharelado e licenciatura, com perfil de 
protagonismo, que queiram atuar, de forma remunerada, para transfor-
mar a vida de crianças e adolescentes em escolas públicas do Espírito 
Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Pernambuco. O programa, 
faz parte da rede global Teach for All, presente em mais de 60 países. 
Graduados, entre dezembro de 2012 e janeiro de 2022, em qualquer 
área, têm até o próximo dia 20 para se inscrever no processo seletivo 
diretamente no site (https://www.ensinabrasil.org.br/seja-ensina-par-
ceiros?utm_source=parceiros).

A - Festival Gastronômico 
O Taste of São Paulo, maior festival gastronômico do mundo, anuncia 
a sua 5ª edição entre os dias 15 e 24 de outubro (das sextas-feiras aos 
domingos) no Clube Hípico de Santo Amaro. Os apaixonados por comida 
e pela cultura gastronômica poderão apreciar mais de 80 pratos, entre 
entradas, principais, sobremesas. Os visitantes irão provar criações de 
chefs badalados dos principais restaurantes da cidade, em variados 
estilos e propostas, tudo acompanhado pelos melhores drinks. Entre 
uma degustação e outra, vão aprender a preparar deliciosas receitas, 
ensinadas por grandes chefs, e levar um pouco dessa experiência como 
inspiração para o seu dia a dia. Tudo regado a boa música, com bandas e 
DJs durante o festival. Saiba mais em: (www.saopaulo.tastefestivals.com).

B - Aceleração para Startups
Impulsionar o desenvolvimento de soluções inovadoras com potencial para 
transformar a nossa realidade. É com esse objetivo que a BASF, empresa 
alemã global e líder na indústria química, criou o Start2Care, programa de 
aceleração de startups desenvolvido pelos negócios de Cuidados Pessoais e 
de Nutrição e Saúde da BASF, e que será realizado em parceria com a Liga 
Ventures, plataforma de inovação aberta, que conecta empresas e startups 
a fim de potencializar interações e gerar novos negócios. O programa, que 
terá duração de quatro meses, busca aproximar a empresa do ecossistema de 
startups para firmar parcerias de valor, com o propósito de cocriar soluções 
inovadoras e gerar transformações positivas para o mercado. Inscrições 
e mais informações, acesse o link (https://basfstart2care.liga.ventures/).

C - Rede de Microcrédito
Até dezembro próximo, o Santander planeja expandir sua rede de 
atendimento a micro e pequenos empreendedores de 1,3 mil para 1,6 
mil municípios. O número aponta crescimento de 23% em relação à 
cobertura atual. Com isso, por meio do Programa Prospera Santander 
Microfinanças, o Banco almeja conquistar cerca de 300 mil clientes, 
que se somarão ao 1,5 milhão de empreendedores assistidos até hoje. 
A ampliação do atendimento tem como foco os estados do Amazonas, 
Acre, Belém, Rondônia, Roraima, Ceará, Maranhão e Bahia. A instituição 
financeira já concedeu R$ 2,5 bilhões a profissionais como costureiras, 
donos de salões de beleza e bares, revendedoras de cosméticos, entre 
outros. Além dos recursos, o Prospera oferece orientação ao cliente 
sobre gestão e auxilia no mapeamento de oportunidades de negócios.

G - Logística em Saúde
A Elfa anunciou a conclusão da aquisição de 68,3% do capital social do 
Grupo DRS. A operação marca a entrada da companhia, que é uma das 
principais provedoras de soluções e serviços de logística em saúde no 
Brasil, no segmento de pesquisas clínicas. A compra foi concluída pelo 
valor de R$ 56,1 milhões e já obteve a aprovação do CADE. Atualmente, 
o Grupo DRS ocupa uma posição de liderança em serviços logísticos 
complexos para pesquisas clínicas da indústria farmacêutica, com isso, 
promove o apoio direto ao desenvolvimento e lançamento de novos 
medicamentos no país. A empresa, que foi fundada em 2005, registrou 
um crescimento expressivo, de 44%, entre os anos de 2017 e 2020. Saiba 
mais: (www.grupoelfa.com.br).

H - Women in Photo 
A Associação Internacional Mulheres na foto abriu as inscrições para seu 
concurso anual de fotografia, que objetiva usar imagens para dar visibi-
lidade a questões que afetam as mulheres. Podem participar do Women 
In Photo profissionais ou amadoras de todo o mundo, e também aqueles 
que se identificam como mulheres e praticam a fotografia. As inscrições 
estão abertas até o dia 31 de outubro e são gratuitas. Os trabalhos devem 
abordar questões de igualdade de gênero. O ganhador, os cinco finalistas 
e os vencedores em categorias especiais participarão de uma exposição 
itinerante ao longo do ano de 2022, na Europa, Ásia e Oriente Médio. 
Informações e inscrições: (https://iwpa.fr/open-call-2021/).

I - Recolocação Profissional
Dar o primeiro passo rumo a uma nova profissão ou posição no mercado 
de trabalho é uma atitude que sempre gera inúmeras dúvidas. Por onde 
começar? Como estabelecer um objetivo? Seja para os jovens que buscam 
a primeira experiência profissional, quanto para aqueles que almejam 
uma transição de carreira, é preciso estar preparado e familiarizado com 
as possibilidades e ferramentas disponíveis para garantir visibilidade e 
atrativos relevantes que cativem o interesse de recrutadores e gestores 
de empresas. Atenta a este cenário, a  Kultivi (www.kultivi.com), prin-
cipal plataforma de ensino gratuito do Brasil, acaba de lançar o curso 
“Recoloque-se: 5 pilares para decolar sua carreira”.

J - Tecnologias Espaciais 
O primeiro satélite desenvolvido integralmente pela indústria brasileira 
estará pronto para ser lançado em órbita no início de 2022. Além do avan-
ço à indústria de defesa e espacial, a tecnologia será capaz de produzir 
informações que orientem o direcionamento de políticas públicas em 
diversas áreas e a tomada de decisões estratégicas em diversos setores 
industriais. Fruto da parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial, a Unidade EMBRAPII Instituto Senai de Inovação 
(ISI) em Sistemas Embarcados e a empresa Visiona Tecnologia Espacial, 
o projeto-piloto servirá para adquirir conhecimento para o desenvolvi-
mento de satélites comerciais. Saiba mais em (www.embrapii.org.br).

Medicina só existe 
com médico

Toda a vez em que 
se inicia um novo 
atendimento em saúde, 
o sucesso terapêutico 
depende da capacidade 
de conquistar a 
confiança do paciente

Atenção, respeito, 
sensibilidade, hu-
manismo são bases 

determinantes para o bom 
resultado de todos e quais-
quer tratamentos. A tecno-
logia pode apoiar (e apoia) 
certos diagnósticos de for-
ma relevante. No entanto, é 
instrumento de retaguarda, 
jamais ocupará o papel da 
boa anamnese na relação 
entre médico e paciente.

O fator humano é tudo 
em Medicina. Não existe 
Medicina sem médico, em-
bora alguns preferissem que 
existisse. Soluções avança-
díssimas como a Inteligência 
Artificial, Cirurgia Robótica, 
entre outras, realmente 
são maravilhosas e grande 
contribuição podem ar em 
situações pontuais. Aliás, 
contribuições inestimáveis.

Elas devem ser encaradas 
apenas como o que são: mais 
uma ferramenta do trabalho 
médico, como o estetoscó-
pio ou o esfigmomanômetro, 
também conhecido como 
medidor de pressão arterial. 
Pode parecer simplista a 
comparação; bem provável 
que seja mesmo. Mas não 
quando guardadas as devi-
das proporções e analisado 
o quão foram essenciais à 
época de suas aparições.

Peguemos o estetoscópio 
e sua história, para ter ideia 
de sua relevância, do que 
representou como salto da 
Ciência. Ele surgiu em 1816. 
O médico francês René La-
ennec inventou a primeira 
versão utilizando um longo 
tubo de papel laminado para 
canalizar o som do tórax do 
paciente ao ouvido. Adotou 
o nome “estetoscópio” a par-

tir de duas palavras gregas: 
stethos (peito) e skopein 
(para visualizar ou ver). 
Também batizou o método 
de usá-lo de “auscultação”; 
vêm de “auscultare” (ouvir).

George P. Camman, de 
Nova York, desenvolveu o 
primeiro tipo com um fone 
de ouvido para cada orelha, 
por volta de 1840. Este 
projeto foi revolucionário e 
permaneceu como top de li-
nha por mais de mais de 100 
anos. Hoje, percorridos dois 
séculos, os estetoscópios 
seguem como instrumentos 
de diagnóstico de milhões 
de profissionais médicos, 
em todo o mundo.

Registre-se que há todo 
um conhecimento na arte 
de praticar a auscultação 
que o médico adquire com 
estudo e dedicação para ter 
apoio do estetoscópio para 
diagnosticar e monitorar 
seus pacientes.

Agora, volto ao ponto de 
partida de minha coluna 
desta semana para firmar 
minha convicção publica-
mente: é o médico a essên-
cia da Medicina. Demais, 
tudo que está aí em termos 
tecnológicos cabe a ele 
utilizar com parcimônia e 
sabedoria. Desde a Inte-
ligência Artificial passan-
do pela cirurgia robótica, 
estetoscópio, medidor de 
pressão e tudo mais que pu-
dermos acrescentar à lista 
de descobertas notáveis e 
indispensáveis.  

Nada é mais valioso do 
que a boa anamnese na 
relação com o paciente, 
repito. Assim, cabe ao mé-
dico proporcionar ambiente 
agradável e favorável para 
receber o paciente e com 
ele manter uma interação 
frutífera. Uma consulta 
bem realizada, com tempo, 
atenção e humanismo, é o 
segredo do cuidado à saúde 
e à vida.

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

Antonio Carlos Lopes (*)

O resultado veio acima 
da expectativa da 
Confederação Na-

cional do Comércio (CNC), 
viabilizando o melhor mês do 
setor em 21 anos, o que levou 
a entidade a revisar a previ-
são de crescimento para o 
ano de 4,5% para 4,9%.

O segmento conseguiu se 
sobrepor a problemas como 
a alta da inflação, mas a CNC 
alerta que o comportamento 
dos preços poderá agir como 
um limitador nos próximos 
meses. “É um setor que 
não se abala, mostra força 
e tem conseguido se desen-
volver mesmo em períodos 
de crise. Mas é importante 
mantermos atenção e equilí-
brio diante dos altos preços, 
como temos sinalizado, o 
que impacta o comércio 

É um setor que não se abala, mostra força e tem conseguido se 
desenvolver mesmo em períodos de crise.
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Mais de 7,3 milhões de segurados 
do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) ainda precisam fazer a prova 
de vida até dezembro de 2021. Quem 
não cumprir a exigência terá sanções 
que podem chegar à suspensão do 
pagamento de benefícios por falta de 

atualização cadastral. São servidores 
aposentados e pensionistas do serviço 
público federal e anistiados políticos 
que recebem pelo Regime Próprio de 
Previdência Social.

Com a decisão do presidente Jair Bol-
sonaro de vetar a suspensão da prova 

de vida até dezembro de 2021, que foi 
aprovada pelo Congresso, os benefici-
ários do INSS precisam ficar atentos ao 
calendário. O prazo varia conforme o 
mês em que o recadastramento deveria 
ter sido feito em 2020. Quem faria a 
prova de vida em setembro ou outubro 

de 2020 e ainda não fez a atualização 
deve realizar o procedimento até o 
próximo dia 30. Em outubro, será a vez 
de quem teria que fazer a comprovação 
em novembro e dezembro de 2020.  O 
segurado não é obrigado a esperar até o 
mês em que o prazo dele acaba (ABr).

A previsão do mercado financeiro para o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação oficial do país, subiu, novamen-
te, de 7,58% para 8%. É a 23ª elevação consecutiva 
na projeção. A estimativa está no boletim Focus de 
ontem (13), pesquisa divulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC), com a projeção para os principais 
indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de inflação é de 4,03%. 
Para 2023 e 2024, as previsões são de 3,25% e 3,03%, 
respectivamente. A projeção para 2021 está acima 
da meta de inflação que deve ser perseguida pelo 
BC, que é de 3,75% para este ano, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou 
para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 2,25% e o 
superior de 5,25%.

Em agosto, puxada pelos combustíveis, a inflação 
subiu 0,87%, a maior inflação para o mês desde o ano 
2000, de acordo com o IBGE. Com isso, o indicador 
acumula altas de 5,67% no ano e de 9,68% nos últi-
mos 12 meses, o maior acumulado desde fevereiro 
de 2016, quando o índice alcançou 10,36%. Para o 
mercado financeiro, a expectativa é de que a Selic 
encerre 2021 em 8% ao ano. 

A projeção para o crescimento da economia brasi-

Puxada pelos combustíveis, a inflação subiu 0,87%, a maior 
inflação para o mês desde o ano 2000.
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CNC: apesar da inflação, varejo 
pode crescer 4,9% em 2021

Com o avanço da imunização e o aumento da circulação no país, o volume de vendas no varejo cresceu 
1,2% em julho, na comparação com o mês anterior

pagamento do auxílio emer-
gencial e, principalmente, a 
maior circulação de consu-
midores deverão viabilizar a 
continuação da recuperação 
do setor”, afirma.

Confirmada essa previsão, 
o economista aponta que o 
setor registraria seu maior 
avanço anual desde 2012. Dos 
segmentos acompanhados 
pelo IBGE no mês de julho, 
apenas os ramos de livrarias 
e papelarias (-5,2%), móveis 
e eletrodomésticos (-1,4%) e 
combustíveis e lubrificantes 
(-0,3%) acusaram perdas 
reais de faturamento no 
mês. Sobressaíram as taxas 
dos segmentos de artigos 
de usos pessoal e doméstico 
(+19,1%) e tecidos, vestuário 
e calçados (+2,8%) - Fonte: 
Gecom/CNC.

diretamente”, lembra o 
presidente da CNC, José 
Roberto Tadros.

O economista da CNC 
responsável pela análise, 
Fabio Bentes, destaca que o 
combate à alta no nível geral 
de preços por meio da eleva-

ção da taxa básica de juros 
já se faz sentir no custo do 
crédito ao consumidor final. 
“A taxa média das operações 
de crédito para as pessoas 
físicas atingiu 39% em julho, 
tendo fechado 2020 a 37% 
ao ano. Por outro lado, o 

Instituições financeiras 
elevam estimativa de inflação para 8%

leira este ano foi reduzida de 5,15% para 5,04%. Para 
2022, a expectativa para PIB é de crescimento de 
1,72%. Em 2023 e 2024, o mercado financeiro projeta 
expansão do PIB em 2,30% e 2,50%, respectivamente. 
A expectativa para a cotação do dólar subiu de R$ 
5,17 para R$ 5,20 para o final deste ano. Para o fim 
de 2022, a previsão é que a moeda americana também 
fique em R$ 5,20 (ABr).

Prova de vida 
no INSS



Os caminhos para 
construir uma marca 

jurídica de valor

Como fortalecer o 
posicionamento e a 
atuação do escritório 
de advocacia diante 
da sociedade? 

Este é um questiona-
mento comum de 
muitos colegas da 

área jurídica. Sob o prisma 
de uma comunicação advo-
catícia ética para o mercado, 
um primeiro ponto que 
pode ser levado em conta 
é a produção de conteúdo 
informativo e relevante que 
possa, além de orientar os 
clientes, oferecer suporte 
para a população em geral 
quanto a dúvidas do univer-
so jurídico.

Neste sentido, ao investir-
mos na difusão de análises, 
artigos e estudos de ordem 
intelectual, fomentamos a 
construção de uma marca 
jurídica valorosa e, conse-
quentemente, contribuímos 
para o posicionamento 
estratégico de nossos escri-
tórios. Dentro deste mesmo 
contexto, a apreciação de 
especialistas sobre matérias 
relativas à jurisprudência 
pode fomentar, de modo 
gradativo, consultas de 
veículos de imprensa em 
pautas de interesse público 
que, novamente, auxiliam 
na promoção de uma marca 
jurídica sólida.

Reputação valorosa e crí-
vel - Na constante jornada 
da construção de uma mar-
ca jurídica que tenha valor 
e credibilidade perante o 
mercado, vale destacar um 
ponto fundamental, que 
envolve a troca de conheci-
mentos e o relacionamento 
com pares do segmento do 
Direito por meio da partici-
pação em fóruns, debates, 
seminários e, por que não, 
através da docência.

Desse modo, além de 
consolidarmos redes de 
networking e aprimorarmos 
nosso know-how sobre atu-
alizações da esfera jurídica, 
nos colocamos de modo ati-
vo no mercado, contribuin-
do para que possamos erigir 
uma reputação que denota 
seriedade e interesse pelas 
tendências e transforma-
ções do saber de nossa área.

Dando sequência, o acom-
panhamento das possibili-
dades do ambiente digital 
e das inovações que cercam 
o Direito compõem outra 
etapa indispensável no pla-
no de um posicionamento 
estratégico que faça jus 
às transformações de uma 
lógica social e econômica 
altamente digitalizadas.

Isso significa, em outras 
palavras, que devemos estar 
presentes nos meios em 
que nossos clientes estão e 
isso inclui desde as mídias 
sociais e blogs até portais 
especializados da internet, 
os quais, por sua vez, atuam 
como canais para a difusão e 
como repositórios de conhe-
cimento especializado que 
podem auxiliar aos cidadãos 
e entregar conteúdos ricos 
e qualitativos à sociedade 
como um todo.

 A ética é o principal guia 
de qualquer escritório - Em 
suma, o principal ponto 
para a construção de uma 
marca jurídica de valor 
envolve certamente a de-
dicação e um atendimento 
de excelência às demandas 
de nossos clientes, sempre 
com rigor técnico, empatia 
e entendimento da impor-
tância da oferta de uma 
experiência positiva para 
aqueles que, afinal, são as 
razões de existir de nossos 
escritórios.

Ou seja, a força de uma 
marca jurídica é a conse-
quência natural de uma 
atuação ética, competente 
e comprometida com as 
atualizações do complexo 
e dinâmico do setor juris-
prudente. No mercado bra-
sileiro, a grande maioria das 
empresas ainda apresenta 
práticas antiéticas, ponto 
problemático que precisa 
ser revertido. 

Um estudo realizado pela 
Deloitte apontou que 80% 
das empresas nacionais 
constataram algum desvio 
de conduta nos últimos 
quatro anos e 76% foram 
expostas negativamente 
na imprensa devido a este 
motivo atrelado a casos de 
fraude. Para que um escritó-
rio de advocacia atinja a ma-
turidade ideal de confiança 
e credibilidade, é preciso ir 
no sentido oposto ao sina-
lizado pelo levantamento 
citado. Ética é um preceito 
básico no campo do Direito. 

A partir de tais pressu-
postos, tenho convicção de 
que os escritórios jurídicos, 
independentemente de 
seu nicho de atuação, po-
derão conquistar respaldo 
no mercado, fortalecendo 
suas marcas e, em última 
instância, todo o segmento 
jurídico do país que depen-
de dos bons profissionais 
para avançar e desenhar 
seu futuro!

 
(*) - É Sócio na FNCA Advogados. 

Formado em Direito, o executivo atua 
no mercado com especialização no 
departamento de Direito Tributário 

(www.fnca.com.br).

Reinaldo Nagao (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira, 14 de setembro de 20214

Segundo levantamento 
da Neotrust, só nos 
três primeiros meses 

do ano, foram 78,5 milhões 
de compras online, um 
crescimento de 57,4% em 
comparação com o primeiro 
trimestre de 2020. 

O atual cenário global in-
centivou que mais pessoas 
buscassem meios seguros 
e cômodos de consumir 
produtos e serviços, até 
aqueles que eram contra ou 
que tinham algum receio de 
comprar pela internet se ren-
deram a essa modalidade. 

Mesmo assim, ainda res-
tam dúvidas, afinal, o proces-
so de transformação digital 
é um conjunto de ações, 
estratégias e dispositivos 
feitos através da internet.

Felizmente, temos um 
vasto mercado que busca 
educar cada vez mais os 
pequenos empreendedores 
para iniciar a sua transfor-
mação digital. 

O termo ‘’transformação 
digital’’ basicamente con-
siste em um processo em 
que as empresas fazem uso 
da tecnologia para melhorar 
seu desempenho. É uma mu-
dança que impacta em todo 
funcionamento do local, isso 

O termo “transformação digital” é um processo em que a 
empresa faz uso da tecnologia para melhorar seu desempenho.

Pesquisa feita com uma base de 120 mil trabalhadores, 
realizada entre abril de 2020 e maio de 2021 pela Pulses, 
empresa de soluções de clima organizacional, mostrou que 
os empregados que se sentem satisfeitos com a frequência 
e a qualidade do reconhecimento dentro da organização 
onde trabalham tendem a ser 2,4 vezes mais engajados 
do que aqueles não têm essa mesma percepção. 

Adepta de pesquisas de clima organizacional, a Allonda, 
empresa de engenharia com foco em soluções sustentáveis, 
acaba de concluir mais uma dessas, que aplica trimestral-
mente. Produzida entre o final de julho e começo de agosto, 
sob o título “O que gera valor para você”, contou com a 
participação de 1.553 respondentes, o que corresponde 
a 82% do quadro de funcionários da companhia. 

Pelo resultado, o reconhecimento é bem avaliado pela 
maioria dos funcionários. Os que se declaram satisfeitos 
com oportunidades de crescimento e desenvolvimento 
que a Allonda proporciona avaliam a empresa na cha-
mada zona de qualidade, ou seja, com favorabilidade 
entre 75% e 87,49%. As dimensões Pertencimento e 
Gestão & Liderança também se destacam, já que 6 das 
9 perguntas desses eixos estão nessa mesma faixa de 
avaliação. 

Leo Cesar Melo, CEO da Allonda, conta que a cada 
pesquisa aplicada pela empresa, é possível identificar me-
lhorias e pontos de atenção. “Nosso objetivo é continuar 
olhando para frente e para isso seguimos comprometidos 
em manter essa relação de confiança e troca, onde todos 
têm espaço para contribuir, criar e construir”, afirma 
o executivo. Outro número também comemorado pelo 
CEO é o do e-NPS (ou employee Net Promoter Score, 
método que permite às organizações medirem o nível de 
engajamento dos seus colaboradores). 

Nessa última pesquisa, o resultado foi de 82,49% - na 

O reconhecimento é bem avaliado pela 
maioria dos funcionários.

Capacitando o pequeno empreendedor 
para a transformação digital

A transformação digital é um dos pilares de um negócio que busca expandir ou consolidar clientes. Isso 
porque o e-commerce é um dos meios de compras que mais crescem no país

Além disso, é necessário 
engajar toda a sua equipe, 
uma boa forma de fazer 
isso é apostar em cursos 
de capacitação, palestras, 
livros e artigos sobre o tema”, 
completa Higor. Principais 
benefícios da transformação 
digital:
	 •	Redução	de	custos;	
	 •	Mais	segurança;	
	 •	Controle	de	gestão;	
	 •	Conforto	 para	 o	 seu	

cliente;	
	 •	Maior	alcance;	
	 •	Flexibilização	e	facilidade;	
	 •	Economia	de	tempo	de	

trabalho;	
	 •	Mais	proximidade	com	o	

seu cliente. 

“O Brasil ainda tem um 
longo caminho a percorrer, 
afinal, a transformação di-
gital vai além da presença 
digital. E, mesmo nessa área, 
ainda estamos engatinhan-
do. Muitos PMEs ainda não 
estão online ou atuam de 
maneira informal, sem um 
domínio, site ou gestão de 
redes sociais. Com certeza 
iremos evoluir muito nos 
próximos anos”, finaliza 
o especialista. - Fonte e 
outras informações: (www.
locaweb.com.br). 
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porque ela muda a rotina 
do negócio, passando a ser 
o ponto central de todas as 
estratégias. Se engana quem 
pensa que a transformação 
digital se baseia em ações 
rápidas, ela vai muito além 
disso, é uma gestão. 

A principal ideia é usar 
todos os recursos que a 
tecnologia oferece para 
resolver problemas como 
desempenho, eficiência e 
produtividade. “Estamos 
envolvidos com a tecnologia 
no nosso dia a dia. Não é 
mais estranho ver pessoas 
usando o celular ou compu-
tador para fazer compras. A 

transformação digital é cada 
vez mais necessária para os 
negócios que buscam uma 
longevidade”, explica Higor 
Franco, diretor geral de Be-
Online empresa dedicada a 
serviços de internet perten-
cente a unidade de negócios 
do Grupo Locaweb. 

A primeira parte de qual-
quer estratégia ou transfor-
mação é a organização e a 
estruturação de um plano. 
A partir disso é preciso ana-
lisar toda a estrutura da sua 
empresa, já que muita coisa 
irá mudar. “A mudança acon-
tece de forma progressiva, a 
passos lentos mas eficazes. 

O governo federal disponi-
biliza, por meio do Ministério 
da Justiça, uma plataforma 
que auxilia consumidores a 
resolverem seus problemas 
com empresas que comer-
cializam bens ou serviços: é 
(www.consumidor.gov.br). A 
plataforma não substitui os 
canais de atendimento das 
empresas bem como outros ór-
gãos de defesa do consumidor, 
como os Procons. É um serviço 
complementar com o objetivo 
de resolver polêmicas entre 
consumidores e fornecedores.

As reclamações não são 
transformadas em proces-
so administrativo, uma das 
formas de atuação do Poder 
Público no caso de abuso 
nas relações de consumo. O 
espaço permite a interlocução 
direta entre o cliente e a em-

presa. A intermediação só vale 
para empresas cadastradas no 
site. Essa ação, em geral, é vo-
luntária, mas obrigatória para 
alguns tipos de companhias. 
O cidadão deve entrar no site 
e pesquisar se a empresa em 
questão aderiu à plataforma.

Para fazer uma reclamação, 
é preciso também se cadas-
trar, com identificação. A 
pessoa insere a reclamação 
e passa a correr um prazo 
de dez dias. A empresa pode 
entrar em contato com quem 
enviou a queixa para obter 
mais informações. Antes 
do fim do prazo, a empresa 
deve publicar uma resposta. 
O autor do questionamento 
pode comentar se a demanda 
foi resolvida e avaliar de que 
maneira ela respondeu ao 
problema apresentado (ABr).

O que é a plataforma 
consumidor.gov.br

Funcionário que se sente reconhecido 
é até 2,4 vezes mais engajado

pesquisa anterior, de abril, era de 77,86%. “Ouvir a opinião 
dos nossos profissionais a cada três meses direciona a 
empresa a agir. Queremos gerar valor compartilhado aos 
nossos stakeholders. Então, fazer isso ‘dentro de casa’ 
faz todo sentido para nós. Tanto que a pesquisa pulse é 
um dos indicadores que fazem parte do que chamamos 
de gestão com propósito, onde temos metas enquadradas 
em critérios ESG, que são monitoradas pela diretoria e 
lideranças”, conclui Melo. 

Uma das estratégias adotada pela empresa é escolher 
dentro de cada diretoria um colaborador para ser o 
responsável por disseminar a cultura e zelar pelo clima 
organizacional. Outro ponto importante é a criação de 
planos de ação específicos para cada item da pesquisa 
aplicada, tendo como meta atingir 80% ou mais em todos 
eles. - Fonte e outras informações: (www.allonda.com).
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Mais sustentável e seguro, o modal 
fluvial ganha cada vez mais a atenção das 
grandes indústrias no Rio Grande do Sul. 
No primeiro semestre, a Braskem, maior 
empresa petroquímica das Américas, 
reduziu em 83% a emissão de gases do 
efeito estufa com transporte de contê-
ineres via Tecon Santa Clara, terminal 
hidroviário da Wilson Sons. 

“O cálculo das emissões leva em conside-
ração a quantidade de combustível utilizado 
por caminhões e pelas barcaças para o 
transporte do mesmo volume de carga, 
no percurso Triunfo/Rio Grande”, explica 
Cleiton Lages, Gerente de SMS do terminal. 
Entre janeiro e junho de 2021, 49% de todos 
os contêineres carregados com produtos da 
Braskem foram movimentados pelo Tecon 
Santa Clara e transportados por barcaças 
até o Tecon Rio Grande. 

Lá, foram embarcados em navios de 
longo curso para exportação e de cabo-
tagem. Em 2016, a parceria entre Tecon 
Rio Grande e Braskem reativou o Píer 

IV do Terminal Santa Clara e marcou a 
retomada do transporte de carga pelo 
Rio Jacuí. 

A iniciativa segue sendo vista pelo 
mercado como uma alternativa ambien-
talmente mais limpa e importante para re-
dução de custos logísticos e operacionais. 

“A parceria é mais uma iniciativa para 
atingir o compromisso da Braskem de 
se tornar uma empresa carbono neutro 
até 2050. A redução de emissão de gases 
alcançada com o uso do modal hidroviário 
demonstra que é possível adotar medi-
das que geram mudanças positivas que 
impactam as pessoas, a sociedade e o 
meio ambiente”, afirma Daniel Fleischer, 
gerente de Relações Institucionais da 
Braskem no RS. 

Hoje a operação é a que mais movimenta 
cargas em contêineres por via fluvial no 
Brasil, de acordo com ranking do Anuá-
rio da Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq). No primeiro se-
mestre, 7% dos TEU movimentados no 

Tecon Rio Grande são provenientes da 
navegação interior. 

Com duas barcaças, o Tecon Santa Clara 
mantém quatro escalas semanais em Rio 
Grande. Os produtos – de importação, 
exportação e cabotagem – têm como 
origem ou destino as cidades de Farrou-
pilha, Carlos Barbosa, Garibaldi, Caxias 
do Sul, Veranópolis, Cruz Alta, Lajeado, 
Taquari, Serafina Corrêa. Além de resinas, 
as principais cargas transportadas são 
madeira, borracha e frango congelado. 
Entre os serviços disponibilizados pelo 
terminal, está a possibilidade de estufar 
e desovar produtos nos contêineres. 

“O Tecon Santa Clara é um projeto que 
vem se mostrando uma excelente alter-
nativa, visto que o mercado identifica na 
navegação interior uma boa oportunidade 
para movimentar suas cargas de forma 
sustentável e com maior eficiência”, ava-
lia Paulo Bertinetti, diretor presidente 
do Tecon Rio Grande. - Fonte e mais 
informações: (www.wilsonsons.com.br).  

Navegação interior é aposta 
de indústrias no Rio Grande do Sul



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

Banco BMG S.A.
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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CUATTRO! PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/MF 11.903.323/0001-01  -  NIRE 35.224.273.581 - Ata de Reunião de Sóci-
os. Data, Hora e Local: 13.09.2021, 11h, na sede social; Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade
dos sócios/usufrutuária; Ordem do Dia: Proposta de redução do capital social. Deliberação unânime: Reduzir o capital
social em até R$ 4.547.614,00, ante o cancelamento proporcional das quotas sociais. A presente é publicada na forma de
extrato, conforme a lei. Mesa: Roberta Falcão de Barros Carvalho Longo - Presidente; Luiza de Barros Carvalho Longo -
Secretária. Sócios/usufrutuária: Roberta Falcão de Barros Carvalho Longo, Bruno de Barros Carvalho Longo, Luiza de
Barros Carvalho Longo e Julia de Barros Carvalho Longo.

ÉZOR PATRIMONIAL LTDA. - CNPJ/MF 03.773.753/0001-28  -  NIRE 35.216.214.491 - Ata de Reunião de Sócios.
Data, Hora e Local: 13.09.2021, 10h, na sede social; Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade
dos sócios; Ordem do Dia: Proposta de redução do capital social. Deliberação unânime: Reduzir o capital social em
até R$ 5.960.990,00, ante o cancelamento proporcional das quotas sociais. A presente é publicada na forma de ex-
trato, conforme a lei. Mesa: José Henrique Longo - Presidente; Roberta Falcão de Barros Carvalho Longo - Secretá-
ria. Sócios: Cuattro! Participações Ltda. e José Henrique Longo.

Logística Ambiental de São Paulo S.A. – LOGA
CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE n° 35.300.318.005

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 12.07.2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 12.07.2021, às 11:00, via Microsoft Teams. 2. Convocação e Presenças: 
Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada (“LSA”), por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo 
Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva e secretariados por Lucas Rodrigo Feltre. 4. Ordem do Dia: Reeleição dos membros 
do Conselho de Administração. 5. Deliberações: foram abertos os trabalhos da reunião, tendo o Presidente 
esclarecido aos acionistas que a respectiva ata será lavrada em forma de sumário, facultado o direito de apresentação 
de manifestação e dissidências, na forma da lei. Os acionistas da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou restrições, 
decidiram: (i) Reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, com o prazo de mandato de 02 
anos, retroativo ao dia 01.05.2021, conforme artigo 13, § Único, do Estatuto Social da Companhia, restando o 
Conselho de Administração composto da seguinte forma: (a) Anrafel Vargas Pereira da Silva, brasileiro, casado, 
engenheiro, RG nº 19.969.925-2 SSP/SP e CPF/MF nº 161.481.318-38, como Presidente do Conselho de Administração 
e seu suplente, Lucas Quintas Radel, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 1.712.696-75, CPF nº 094.003.385-20, 
ambos com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gonçalo Madeira, 400 FR, Térreo, Sala 5, 
Jaguaré, CEP 05348-000, indicados pela acionista Vega Valorização de Resíduos S.A. – VVR; (b) Lucas Quintas 
Radel, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 1.712.696-75, CPF nº 094.003.385-20, como Membro do Conselho de 
Administração e seu suplente, Anrafel Vargas Pereira da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 
19.969.925-2 SSP/SP e CPF/MF nº 161.481.318-38, ambos com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, 
na Rua Gonçalo Madeira, 400 FR, Térreo, Sala 5, Jaguaré, CEP 05348-000, indicados pela acionista Vega Valorização 
de Resíduos S.A. – VVR; (c) Antonio Correia da Silva Filho, brasileiro, casado, contador, RG nº 32.866.745-6 
SSP/SP e CPF/MF nº 218.329.668-28, como Membro do Conselho de Administração e seu suplente, Ricardo 
Pelucio, brasileiro, casado, economista, RG nº 3851744 IFP/RJ e CPF/MF nº 596.468.297-91, ambos com endereço 
comercial na Rua Jesuíno Arruda, 797, 5º andar, São Paulo – SP – CEP 04532-082, indicados pela acionista Latte 
Participações Ltda. (d) Ricardo Pelucio, brasileiro, casado, economista, RG nº 3851744 IFP/RJ e CPF/MF sob o nº 
596.468.297-91, como Membro do Conselho de Administração e seu suplente Antonio Correia da Silva 
Filho, brasileiro, casado, contador, RG nº 32.866.745-6 SSP/SP e CPF/MF nº 218.329.668-28, ambos com endereço 
comercial na Rua Jesuíno Arruda, 797, 5º andar, São Paulo – SP – CEP 04532-082, indicados pela acionista Latte 
Saneamento e Participações S.A. Cada um dos Conselheiros ora reeleitos declara, sob as penas da lei: (i) na forma 
do §1º do artigo 147 da LSA, não estar impedido, por lei especial, e nem condenado ou estar sob efeitos de condenação, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (ii) atender ao 
requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da LSA; e (iii) não ocupar cargo em sociedade 
que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma dos incisos (i) e (ii), do §3º, do artigo 147 da LSA. 
Ficam ratifi cados todos os atos praticados em nome da Companhia (conforme Estatuto) pelos Srs. Anrafel Vargas 
Pereira da Silva, Lucas Quintas Radel, Antonio Correia da Silva Filho e Ricardo Pelucio, atuais 
membros do Conselho de Administração, até a presente data. 6. Encerramento: Nada mais a tratar e ninguém 
fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme foi 
posteriormente assinada por meio da plataforma QualiSign com certifi cação digital. A presente ata confere com a 
original lavrada em livro próprio. São Paulo, 12.07.2021. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente, Lucas 
Rodrigo Feltre - Secretário. Acionistas presentes: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Por: Vega Valorização de 
Resíduos S.A., Carlos Alberto Nunes Bezerra - Por: Vega Valorização de Resíduos S.A., Antonio Correia da Silva Filho 
- Por: Latte Participações Ltda., Ricardo Pelucio - Por: Latte Participações Ltda., Antonio Correia da Silva Filho, Por: 
Latte Saneamento e Participações S.A., Ricardo Pelucio - Por: Latte Saneamento e Participações S.A. Conselheiros 
reeleitos: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Lucas Quintas Radel, Antonio Correia da Silva Filho, Ricardo Pelucio. 
JUCESP nº 433.719/21-7 em 02.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Logística Ambiental de São Paulo S.A. – LOGA
CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE n° 35.300.318.005

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09 de Agosto de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 09 de agosto de 2021, às 11:00, via Microsoft Teams. 2. Convocação e 
Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 
6.404/76, conforme alterada (“LSA”), por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social, 
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva e secretariados por Lucas Rodrigo Feltre. 4. Ordem do Dia: Análise, 
deliberação e aprovação do Aditamento ao Instrumento Particular de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança nº 
181485713, celebrado em 27/12/2013 pela companhia junto ao Banco Santander Brasil S/A em favor do credor Caixa 
Econômica Federal. 5. Deliberações: foram abertos os trabalhos da reunião, tendo o Presidente esclarecido aos 
acionistas que a respectiva ata será lavrada em forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestação e 
dissidências, na forma da lei. Os acionistas da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou restrições, decidiram, por 
unanimidade de votos, aprovar em todas as condições a realização pela LOGA do Aditamento ao Instrumento Particular 
de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança nº 181485713, celebrado em 27/12/2013 pela companhia junto ao 
Banco Santander Brasil S/A, visando garantir obrigação pecuniária assumida por ela no Contrato de Financiamento nº 
422495 - DV - 02, fi rmado com a Caixa Econômica Federal para fi nanciamento de Máquinas e Equipamentos (FINISA). 6. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar e ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados, 
lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme foi posteriormente assinada por meio da plataforma QualiSign 
com certifi cação digital. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 09 de agosto de 2021. 
Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente, Lucas Rodrigo Feltre - Secretário. Acionistas presentes: Anrafel 
Vargas Pereira da Silva - Por: Vega Valorização de Resíduos S.A., Carlos Alberto Nunes Bezerra - Por: Vega Valorização de 
Resíduos S.A., Antonio Correia da Silva Filho - Por: Latte Participações Ltda., Ricardo Pelucio - Por: Latte Participações Ltda., 
Antonio Correia da Silva Filho - Por: Latte Saneamento e Participações S.A., Ricardo Pelucio - Por: Latte Saneamento e 
Participações S.A. JUCESP nº 433.720/21-9 em 02.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE Nº 3530046248-3
Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Realizada em 16 de Agosto de 2021 de Rerratifi cação da Reunião Extraordinária
do Conselho de Administração Realizada em 11 de Agosto de 2021.

01 - Data, Hora e Local: Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às onze horas, por meio de 
videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Compa-
nhia”). 02 - Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselhei-
ros Ricardo Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, 
Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes Guimarães. 03 - Com-
posição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Deise 
Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a retifi cação do item (5) (I) (o) da Reunião do Conselho 
de Administração realizada em 11 de agosto de 2021 (“RCA de Aprovação”); (ii) ratifi car os demais itens da RCA de 
Aprovação que não foram objeto de retifi cação; e (iii) autorização à diretoria da Companhia para a prática de todo e 
qualquer ato necessário à formalização das alterações a serem deliberadas. 05 - Deliberações: Dando início aos tra-
balhos, os membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e deliberaram, 
por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) Autorizar a retifi cação do item (5) (I) (o) da RCA de Aprovação, de for-
ma que tal item passa a vigorar com a seguinte nova redação: “(I) (o) Remuneração. A remuneração das Letras Fi-
nanceiras será a seguinte: (i) o Valor Nominal Unitário das Letras Financeiras não será atualizado monetariamente; e 
(ii) sobre o Valor Nominal Unitário das Letras Financeiras incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação 
acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Inter nanceiros de um dia, “over ex-
tra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e di-
vulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) 
(“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a no mínimo 1,80% (um inteiro e oitenta centési-
mos por cento) até no máximo 2,10% (dois inteiros e dez centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquen-
ta e dois) Dias Úteis, a ser de nida no Procedimento de Bookbuilding (“Remuneração”). A Remuneração será calcula-
da de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, com base em um ano de 252 (du-
zentos e cinquenta e dois) dias, desde a Data de Emissão (inclusive) até a data do efetivo pagamento (exclusive). Sem 
prejuízo dos pagamentos em decorrência de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Letras Financei-
ras, nos termos previstos no Instrumento de Emissão, a Remuneração será integralmente paga na Data de Vencimen-
to. A Remuneração será calculada nos termos da Cláusula 6.12 do Instrumento de Emissão.”; (ii) Ratifi car todos os de-
mais itens da RCA de Aprovação que não foram objeto de retifi cação no âmbito desta reunião; e (iii) Autorizar a dire-
toria da Companhia a celebrar todos e quaisquer instrumentos necessários para a prática de todo e qualquer ato ne-
cessário à formalização das alterações a serem deliberadas. 06 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi encerrada a videoconferência da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em for-
ma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes Ricardo Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, 
Ângela Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia 
Dominicale e Regina Annes Guimarães. Certifi co, para os devidos fi ns, que o presente documento é um extrato da ata 
lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Ricardo 
Annes Guimarães - Presidente da mesa; Deise Peixoto Domingues - Secretária da mesa.

01 - Data, Hora e Local: Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quin-
ze horas e trinta minutos, por meio de videoconferência, conforme faculta o artigo 21, pará-
grafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Companhia”). 02 - Convocação e 
Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselheiros 
Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dou-
rado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes Guima-
rães. Ausente o Conselheiro Antônio Mourão Guimarães Neto. 03 - Composição da 
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pelo 
Sr. José Eduardo Gouveia Dominicale. 04 - Ordem do Dia: (i) a realização da 1ª (primeira) 
emissão de letras fi nanceiras públicas, da espécie quirografária, sem garantia e sem cláusu-
la de subordinação, em série única, no valor total de até R$300.000.000,00 (trezentos mi-
lhões de reais), na Data de Emissão (conforme defi nida a seguir) (“Emissão” e “Letras Finan-
ceiras”, respectivamente), nos termos da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010 (“Lei 
12.249”), conforme alterada, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.733, de 27 
de junho de 2019, conforme alterada (“Resolução CMN 4.733”), e a oferta pública de distri-
buição com dispensa de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos 
termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de 
Valores Mobiliários”), da Resolução da CVM nº 8, de 14 de outubro de 2020, conforme alte-
rada (“Resolução CVM 8”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, nos 
termos do “Instrumento Particular de Emissão de Letras Financeiras da 1ª (Primeira) Emissão 
de Banco BMG S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente de letras (“Oferta Restrita”, “Instru-
mento de Emissão” e “Agente de Letras”, respectivamente); (ii) a celebração, pela Compa-
nhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários para realizar a Emissão, assumir as 
obrigações oriundas das Letras Financeiras e implementar a Oferta Restrita; (iii) a autoriza-
ção à Diretoria e demais representantes legais da Companhia para que estes pratiquem to-
dos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a formalização da Emissão, inclu-
sive, mas não se limitando, a assinatura do Instrumento de Emissão, do “Contrato de Coor-
denação, Colocação e Distribuição Pública com Dispensa de Registro, sob o Regime de Me-
lhores Esforços de Colocação, de Letras Financeiras, da 1ª (Primeira) Emissão do Banco BMG 
S.A.” (“Contrato de Distribuição”), e de todos os outros documentos relacionados à Emis-
são, bem como eventuais aditamentos a referidos instrumentos, bem como a ratifi cação de 
todos os atos e medidas praticados nesse sentido; e (iv) a autorização à diretoria da Com-
panhia a contratar os prestadores de serviços necessários à Emissão das Letras Financeiras 
e à Oferta Restrita, podendo para tanto, negociar, assinar os respectivos contratos e fi -
xar-lhes os respectivos honorários. 05 - Deliberações: Dando início aos trabalhos, os 
membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes da Ordem do Dia 
e deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) Autorizar a realização da 
Emissão e da Oferta Restrita com as seguintes características principais, as quais serão de-
talhadas e reguladas no âmbito do Instrumento de Emissão, bem como a celebração do Ins-
trumento de Emissão, demais documentos da Emissão e de eventuais aditamentos a tais do-
cumentos, pelos diretores da Companhia e/ou procuradores constituídos, independentemen-
te de aprovação adicional nesse sentido em Assembleia Geral. a) Colocação: As Letras Fi-
nanceiras serão objeto de distribuição pública com dispensa de registro, nos termos da Re-
solução CVM 8 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à Oferta Restri-
ta, sob o regime de melhores esforços de colocação, com relação à totalidade das Letras Fi-
nanceiras, nos termos do Contrato de Distribuição, com a intermediação de instituições fi -
nanceiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”, 
sendo a instituição intermediária líder o “Coordenador Líder”), tendo como público alvo in-
vestidores (“Investidores”), nos termos Resolução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 8, de 14 de outubro de 2020, conforme alterada (“Resolução CVM 8”); b) Va-
lor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de até R$300.000.000,00 (trezentos 
milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); c) Quantidade: Serão 
emitidas até 3.000 (três mil) Letras Financeiras, sendo que será admitida distribuição parcial 
no âmbito da Oferta Restrita, observado que a Oferta Restrita somente será efetivada com 
a distribuição de, no mínimo, 2.000 (duas mil) Letras Financeiras, observada a alocação de-
fi nida no âmbito do Procedimento de Bookbuilding (“Quantidade Mínima da Emissão”). Na 
eventualidade da Quantidade Mínima da Emissão não ser atingida, a Oferta Restrita será 
cancelada, sendo todas as intenções de investimento automaticamente canceladas. As Le-
tras Financeiras que não forem colocadas no âmbito da Oferta Restrita serão canceladas 
pela Companhia, por meio de aditamento ao Instrumento de Emissão, sem a necessidade de 
realização de deliberação societária da Companhia ou de realização de assembleia de titu-
lares de Letras Financeiras; d) Valor Nominal Unitário: As Letras Financeiras terão valor 
nominal unitário de R$100.000,00 (cem mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Uni-
tário”); e) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com 
a Emissão serão integralmente utilizados para reforço de caixa e para a condução de suas 
atividades como banco múltiplo; f) Séries. A Emissão será realizada em série única; g) For-
ma e Comprovação de Titularidade: As Letras Financeiras serão emitidas sob a forma 
nominativa, escritural, mediante o depósito e o registro eletrônico na B3 pela Companhia, 
observadas as normas da B3, conforme defi nidas em seu regulamento e nos manuais apli-
cáveis, sendo que, para todos os fi ns de direito, a titularidade das Letras Financeiras será 
comprovada por meio de extrato individualizado e, a pedido do Titular ou da Companhia, ex-
clusivamente para fi ns do artigo 38, parágrafo 1º, da Lei 12.249, por meio de certidão de in-
teiro teor, ambos emitidos pela B3. Tal certidão será sufi ciente para habilitar qualquer medi-
da judicial ou extrajudicial contra a Companhia, inclusive a execução de valores devidos nos 
termos do Instrumento de Emissão. Adicionalmente, poderá ser emitido extrato pela Compa-
nhia ou, se contratado, pelo Escriturador, com base nas informações geradas pela B3; h) 
Conversibilidade: As Letras Financeiras não serão conversíveis em ações de emissão da 
Companhia; i) Espécie: As Letras Financeiras serão da espécie quirografária, sem garantia 
e sem cláusula de subordinação; j) Escrituração: A escrituração das Letras Financeiras será 
realizada por prestador de serviços de escrituração, devidamente autorizado nos termos da 
Resolução CVM nº 33, 19 de maio de 2021, conforme alterada (“Escriturador”); k) Data de 
Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Letras Financeiras será aque-
la a ser defi nida no Instrumento de Emissão (“Data de Emissão”); l) Prazo e Data de Ven-
cimento: Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das obrigações decorrentes 
das Letras Financeiras, depois de implementada a Condição Suspensiva de Exigibilidade de 
Vencimento Antecipado (conforme defi nido abaixo), o prazo das Letras Financeiras será de 
24 (vinte e quatro) meses e 10 (dez) dias, contados da Data de Emissão (“Data de Vencimen-

to”); m) Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização: As 
Letras Financeiras serão subscritas e integralizadas, à vista, no ato da subscrição, em moeda 
corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitário; n) Pagamento do Valor Nominal Uni-
tário: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de vencimento antecipado das obriga-
ções decorrentes das Letras Financeiras, nos termos previstos no Instrumento de Emissão, o 
Valor Nominal Unitário das Letras Financeiras será amortizado em 1 (uma) única parcela, na 
Data de Vencimento; o) Remuneração: A remuneração das Letras Financeiras será a se-
guinte: (i) o Valor Nominal Unitário das Letras Financeiras não será atualizado monetaria-
mente; e (ii) sobre o Valor Nominal Unitário das Letras Financeiras incidirão juros remunera-
tórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias 
diárias dos DI – Depósitos Interfi nanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na for-
ma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divul-
gadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet 
(http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente 
a até 2,10% (dois inteiros e dez centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cin-
quenta e dois) Dias Úteis, a ser defi nida no Procedimento de Bookbuilding (“Remunera-
ção”). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, 
por Dias Úteis decorridos, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, 
desde a Data de Emissão (inclusive) até a data do efetivo pagamento (exclusive). Sem pre-
juízo dos pagamentos em decorrência de vencimento antecipado das obrigações decorren-
tes das Letras Financeiras, nos termos previstos no Instrumento de Emissão, a Remuneração 
será integralmente paga na Data de Vencimento. A Remuneração será calculada nos termos 
da Cláusula 6.12 do Instrumento de Emissão; p) Repactuação Programada: Não haverá 
repactuação programada; q) Resgate Antecipado Facultativo: A Companhia não pode-
rá, voluntariamente, realizar o resgate antecipado de qualquer das Letras Financeiras, nos 
termos do artigo 5º da Resolução CMN 4.733, exceto para fi ns de imediata troca por outras 
letras fi nanceiras de emissão da Companhia, nas hipóteses e condições previstas no artigo 
5º da Resolução CMN 4.733; r) Amortização Antecipada Facultativa: A Companhia 
não poderá, voluntariamente, realizar a amortização antecipada de qualquer das Letras Fi-
nanceiras; s) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qual-
quer valor devido pelo Emitente aos Titulares nos termos do Instrumento de Emissão, adicio-
nalmente ao pagamento da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de 
Emissão (inclusive) até a data do efetivo pagamento (exclusive), sobre todos e quaisquer va-
lores devidos e em atraso, incidirão, independentemente de aviso, notifi cação ou interpela-
ção judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro 
rata temporis, desde a data de inadimplemento (inclusive) até a data do efetivo pagamento 
(exclusive); e (ii) multa moratória não compensatória de 2% (dois por cento) incidente sobre 
o valor do saldo devedor atualizado (“Encargos Moratórios”); t) Recompra Facultativa: 
A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Letras Financeiras, desde que por meio da 
B3, no montante de até 5% (cinco por cento) do valor contábil das letras fi nanceiras sem 
cláusula de subordinação de emissão da Companhia, conforme disposto no artigo 10º, inci-
so I e parágrafo primeiro, da Resolução CMN 4.733. As Letras Financeiras adquiridas por en-
tidades integrantes do conglomerado prudencial da Companhia e as demais entidades sub-
metidas ao controle direto ou indireto da Companhia devem ser consideradas no cômputo 
do limite de que trata esta Cláusula, nos termos do artigo 10º, parágrafo segundo, da Reso-
lução CMN 4.733. As Letras Financeiras objeto de Recompra Facultativa poderão: (i) perma-
necer em tesouraria da Companhia; ou (ii) ser recolocadas no mercado, observadas as restri-
ções impostas pela Resolução 4.733. As Letras Financeiras, se e quando recolocadas no mer-
cado, farão jus à mesma Remuneração das demais Letras Financeiras; u) Local de Paga-
mento: Os pagamentos referentes às Letras Financeiras e a quaisquer outros valores even-
tualmente devidos pela Companhia nos termos do Instrumento de Emissão serão realizados 
por meio da B3, de acordo com os procedimentos adotados pela B3, sem a aplicação de 
qualquer compensação, nos termos do artigo 368 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, conforme alterada (“Código Civil”); v) Eventos de Revisão e Eventos de Paga-
mento: No caso de qualquer dos Eventos de Crédito que serão previstos no Instrumento de 
Emissão ou qualquer outro evento a ser previsto no referido instrumento que ensejaria o 
vencimento antecipado, as obrigações constantes das Letras Financeiras e do Instrumento 
de Emissão serão consideradas antecipadamente vencidas, observada, e desde que imple-
mentada, a Condição Suspensiva de Exigibilidade de Vencimento Antecipado, a ser defi nida 
no Instrumento de Emissão, sem prejuízo do disposto em lei, em especial no Código Civil 
(v.g. artigos 333 e 590), e no artigo 18, alínea “b”, da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, 
independentemente de aviso, interpelação ou notifi cação extrajudicial, devendo a Compa-
nhia realizar o pagamento integral do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, 
devida pro rata temporis, desde a Data de Emissão (inclusive) até a data de efetivo paga-
mento (exclusive), e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos 
termos dos documentos da Oferta; w) Demais características da Emissão: as demais 
características da Emissão e das Letras Financeiras serão aquelas especifi cadas no Instru-
mento de Emissão; (ii) Celebrar todos e quaisquer instrumentos necessários para a realiza-
ção da Emissão, bem como assumir as obrigações oriundas das Letras Financeiras e imple-
mentar a Oferta Restrita; (iii) Autorizar à Diretoria e demais representantes legais da Compa-
nhia para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a 
formalização da Emissão, inclusive, mas não se limitando, a assinatura do Instrumento de 
Emissão e do aditamento do Instrumento de Emissão que retifi cará o resultado do Procedi-
mento de Bookbuilding, do Contrato de Distribuição e de todos os outros documentos rela-
cionados à Emissão e à Oferta Restrita, conforme o caso, bem como eventuais aditamentos a 
referidos instrumentos, bem como ratifi car todos os atos e medidas praticados nesse sentido; 
e (iv) Autorizar a Diretoria e demais representantes legais da Companhia a contratar os pres-
tadores de serviços necessários à Emissão das Letras Financeiras e à Oferta Restrita, incluin-
do os Coordenadores, podendo para tanto, negociar, assinar os respectivos contratos e fi -
xar-lhes os respectivos honorários, bem como ratifi car os atos já praticados com relação às 
deliberações acima. 06 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada 
a videoconferência da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente 
ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, 
Ângela Annes Guimarães, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, Regina Annes Guima-
rães, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia Dominicale. Certifi co, para os devidos 
fi ns, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do 
parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Ricardo Annes Guima-
rães - Presidente da Mesa; José Eduardo Gouveia Dominicale - Secretário da Mesa.

BANCO BMG S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE Nº 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 11 de Agosto de 2021.

Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Ética e Integridade: 
Como incentivar a 
cultura para inclusão 
e diversidade na 
empresa?

O tema diversidade 
existe há bastante 
tempo, mas ulti-

mamente, tem se tornado 
assunto obrigatório entre 
as lideranças e principal-
mente para o RH ou ges-
tor responsável por essa 
área dentro das empresas. 
Algumas até já criaram 
cargos com nomenclaturas 
que demostram a impor-
tância dessa questão para 
a reputação e desempenho 
da organização, bem como 
sua valorização pelos sta-
keholders (todas as partes 
interessadas) do negócio. 
São os Chief Diversity 
Officers (CDOs), entre 
os C-Level (diretoria e 
vice-presidência) nas cor-
porações, ou os gestores 
de diversidade nas orga-
nizações de vários portes. 
Segundo reportagem do 
Valor Econômico, essas 
contratações aumentaram 
51% em 2020, justamente 
para melhorar a perfor-
mance das organizações 
nesse quesito, através de 
práticas estruturadas den-
tro da área de governança.

E é muito bom que o 
tema tenha se tornado 
relevante em um momento 
em que os efeitos nocivos 
da desigualdade de renda 
e de oportunidades fica-
ram tão expostos em nosso 
quotidiano, colocando em 
evidência as fraquezas do 
modus operandi e do 
sistema em que vivemos.

As novas gerações tam-
bém ajudaram a trazer à 
tona essas questões de 
interesse das minorias, as 
mais atingidas pela falta 
de representatividade em 
nossas empresas e gover-
nos. Jovens entrando no 
mercado de trabalho, inde-
pendentemente de classe 
social ou origem, estão 
reivindicando e atuando a 
favor das mudanças e er-
radicação de preconceitos, 
buscando maior aceitação 
quanto às diferenças de 
gênero, idade, origem ra-
cial e regional, nível edu-
cacional, deficiência física, 
entre outras.

Mas apesar do intenso 
debate sobre diversidade e 
inclusão no âmbito empre-
sarial atualmente, as lide-
ranças ainda estão apren-
dendo a promover uma 
cultura organizacional 
que abrace genuinamente 
a diversidade, capaz de 
disseminar informações, 
além dos códigos de ética 
e conduta, que garantam 
mudanças de comporta-
mento e atitudes diante 
dessas diferenças no con-
texto organizacional.

Pesquisas recentes de 
instituições que se dedi-
cam à questão da diver-
sidade no Brasil revelam 
que apenas 4,4% das mu-
lheres atuam como CEOs 
de empresas no mundo, 
sendo que no Brasil por 
exemplo, 0,4% das mulhe-
res negras estão em car-
gos diretivos nas empre-
sas. Em relação à idade 
dos profissionais, são ape-
nas 5% os funcionários de 
empresas com mais de 50 
anos por aqui, sendo que 
44% das nossas empresas 
não possuem nenhum 

colaborador transexual, 
e aproximadamente um 
terço, proporção muito 
pequena para uma socie-
dade tão diversa como a 
nossa, empregam algum 
profissional com deficiên-
cia física.

Complementarmente, 
dados de análises sobre 
performance das empre-
sas, mostram que quan-
to maior a diversidade 
em todos os seus níveis, 
maiores são os índices de 
inovação em produtos, 
processos e serviços. Da 
mesma forma, uma cul-
tura que acolhe a diver-
sidade incluindo pessoas 
com características dife-
rentes, apresenta índices 
de atração e retenção de 
funcionários qualificados 
maiores do que a média 
do mercado.

Finalmente, para atingir 
metas de desempenho 
nesse campo, não basta 
que as empresas revejam 
seus processos de recru-
tamento e seleção, mas 
sobretudo, que reforcem 
continuamente a cultura 
para que esses profissio-
nais se sintam à vontade 
para exercer sua identi-
dade, agregando visões e 
históricos diversos, sem 
precisar esconder como 
vivem fora do ambiente de 
trabalho ou a que contexto 
cultural pertencem. E para 
que haja um ambiente de 
fato acolhedor, capaz de 
promover inclusão, todos 
os colaboradores preci-
sam receber treinamento, 
orientação e informações 
sobre como lidar com dife-
renças e apoiar iniciativas 
que permitam um senso 
de pertencimento a es-
tas minorias, tais como a 
formação e participação 
em grupos de afinidade e 
comitês de acolhimento 
para pessoas com carac-
terísticas diferentes.  

Da mesma forma, os de-
partamentos ou gestores 
responsáveis pelo desen-
volvimento dos programas 
de diversidade, precisam 
praticar a escuta ativa den-
tro da empresa, criando 
canais de ouvidoria para 
identificar dificuldades 
enfrentadas por colabo-
radores em posição de 
minoria, para que estes 
realmente possam exercer 
plenamente seu potencial 
e contribuição, sem sofrer 
preconceito velado ou 
boicote. 

São esses canais que 
permitem aos gestores 
identificar problemas e 
focos de resistência para 
o amadurecimento de uma 
cultura pró diversidade.  
Somente com o monitora-
mento e suporte às normas 
de respeito à diversidade 
e apoio irrestrito das lide-
ranças, os programas de 
diversidade nas organiza-
ções conseguem apresen-
tar bons resultados.

Saiba quem é a nossa Colunista:

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

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

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

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

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

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

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

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

Mercado de 
smartphones vive um 
grande momento 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Segundo o IDC, importante 

instituto de pesquisa da área de 
tecnologia, apesar da pandemia da 
Covid-19, o mercado mundial de 
smartphones deve crescer 7,4% 
neste ano e desacelerar ligeiramente 
em 2022 e 2023. Quem puxa esse 
crescimento é a linha iPhone, da 
Apple, cujas vendas devem crescer 
o dobro que as dos Androids em 
2021 - e isso, apesar de a Apple ainda 
não ter lançado o iPhone 13, o que 
deve ocorrer nas próximas semanas. 

Como costuma acontecer, o 
lançamento de uma nova linha 
iPhone faz as vendas dispararem, 
fazendo então com que a empresa 
tenha um ano de resultados muito 
bons. O IDC afirma que as vendas 
de smartphones “premium”, com 
preços acima de mil dólares, con-
tinuaram a crescer no segundo 
trimestre deste ano, atingindo 
116% em relação ao ano passado. 

Além disso, os preços médios 
de venda em todo o mercado 
aumentaram 9%, à medida que 
as preferências dos compradores 
se voltam para modelos 5G, mais 
caros do que os aparelhos básicos. 
Segundo o IDC, outro fator res-
ponsável pelo aumento das vendas 
de smartphones foi a aposta dos 
fabricantes no sentido de que a pan-
demia não afetaria profundamente 
as vendas, levando-os a garantir o 
suprimento de chips, cuja falta hoje 
afeta profundamente a produção de 
computadores pessoais, tablets e 
até mesmo de automóveis. 

Aliás, o setor de veículos registrou 
fatos inusitados, como a paralisação 
de fábricas por meses, em função da 
falta desses componentes, enquanto 
smartphones, especialmente os mais 
caros, continuaram a ser encontra-
dos com facilidade. 

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

Computação e Informática 
da Universidade.
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 14 de setembro de 20216

StartupStockPhotos_de Pixabay_CANVA

Solução 1: Forme um time estratégico - Na 
Bluefields, temos um conselho consultivo desde antes 
da nossa fundação e que se formalizou desde o dia um. 
Muitos empreendedores são contrários a um conselho, 
dizendo que atrasam a rapidez de uma startup. Posso 
dizer com experiência de causa, com cinco anos tra-
balhando dessa forma: o conselho até pode reduzir, 
de certa forma, a velocidade, porém, mais importante 
que isso, ele aumenta exponencialmente a agilidade. 

O que adianta você ser mais veloz em direções erra-
das? Quantas vezes o nosso conselho nos orientou a 
tomar decisões contrárias do que eu achava e, no fim 
das contas, chegamos antes nos nossos objetivos de 
uma forma mais ágil e mais sábia.

Mesmo com um conselho consultivo, até agora nunca 
uma decisão única estratégica aqui da empresa foi 
tomada unilateralmente. 

Uma startup em growth-stage com um conselho de 
peso tem ganhos em produtividade, desafiam a ambição 
(ou a falta dela) no cumprimento da sua missão, uma 
saudável prestação de contas e tantas outras coisas.

Solução 2: Capriche na experiência do colabo-
rador - Há tempos, as pessoas já não são chamadas de 
recursos humanos. Pessoas estão na essência de uma 
startup, afinal, não existe uma senhora startup. Startup 
é um conjunto de pessoas tentando fazer a diferença 
no mundo através da inovação. Quando começamos 
a entender toda a jornada de colaboradores por aqui, 
aprendemos que não existe um framework único. 

Ou seja, a jornada de um colaborador na sua empresa 
será completamente diferente da jornada do seu concor-
rente. Portanto, a experiência do colaborador é o que 
existe de mais estratégico no growth-stage. Sua startup 
só vai conseguir superar as novas dores de crescimento 
se você tiver efetividade em trazer novos talentos e na 
retenção dos atuais o máximo possível na organização.

Uma boa estratégia de experiência do colaborador 
começa ainda antes do onboarding. Ao usar táticas 
de marca, você consegue atingir talentos que ainda 
nem pensam em trabalhar na sua startup, que vocês 
ainda nem conhecem, mas que já fazem parte da sua 
jornada de growth. 

Claro, uma boa experiência do colaborador garante 
que pessoas tenham uma boa experiência com a sua 
cultura e valores durante toda jornada de colaboração 
e se mantenham conectadas após esse período, o que 
chamamos por aqui de “jornada do sempre”.

Espero que o combo conselho + experiência do 
colaborador possa te ajudar nessa jornada do growth-
-stage. Afinal, não é crescer de qualquer jeito, mas 
nas direções corretas e gerando impacto por meio das 
pessoas ao longo da jornada.

(*) - É CEO da Bluefields (www.bluefieldsdev.com).
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pouco mais o seu processo de recrutamento e seleção. 
Os fundadores da empresa, sabem exatamente o que 
estou falando: trazer pessoas para dentro, da mesma 
forma que você fazia nos primeiros meses da startup, 
não vai rolar!

Desafio 3: Bom empreendedor, mau gestor? 
- Na fase de growth, cresce também a insegurança. 
Em raros momentos, você olha para dentro e se per-
gunta: “Será que sou a pessoa certa para crescer esse 
negócio?”. As dúvidas dos primeiros dias aparecem no 
início do growth-stage, mas com uma nova roupagem 
e ainda mais afiadas. Um caminho que muitos tomam 
é ignorar tudo isso, mas sem aperfeiçoar um autoco-
nhecimento para identificar áreas de melhoria. 

Outro caminho é ouvir todas essas vozes internas e 
se perder no processo.

Mas como minimizar o impacto desses desafios? As 
duas soluções abaixo são transversais, ou seja, cada uma 
delas ajuda diretamente os três desafios listados acima.

Em programas de aceleração, acompanhamos de perto uma pessoa sonhadora que, sem ter nada além da sua ideia, consegue validar 
seu negócio e seguir adiante nas etapas do early-stage, o estágio inicial das startups. Não tão menos comum,  

aquelas mesmas pessoas despertam de um sonho em meio a novos desafios.

Paulo Humaitá (*)    

Agora, o empreendedor não precisa mais conven-
cer tanta gente de que a ideia é boa, mas fazer 
essa ideia escalar com um perfil que requer mais 

gestão e estratégia. Afinal, os desafios do early-stage 
são bem diferentes dos desafios do growth-stage, fase 
de crescimento ou tração.

Desafio 1: Popularidade x Crescimento - Muitas 
vezes, seja internamente, com o time, ou externamen-
te, com os demais parceiros, é preciso escolher entre 
manter a popularidade ou tomar decisões difíceis para 
crescer ainda mais o negócio, ou seja, aumentar o 
impacto da sua missão. Em alguns momentos, tomar 
decisões impopulares pode ter um custo. Alguns mem-
bros do seu time podem começar a pensar que aquele 
propósito todo do começo já não é mais o mesmo. 

Pode ser que seus principais clientes demorem para 
compreender um novo posicionamento de marca. Ao 
longo do tempo, essas decisões são mais complexas. O 
número de decisões diárias de alto impacto no negócio 
que fundadores precisam tomar é pelo menos cinco 
vezes superior no growth-stage do que no early-stage.

Desafio 2: Contratação não é só sobre a em-
polgação pelo propósito - Para empreendedores 
que realmente desejam crescer um negócio, a sensação 
em ver um time aumentando em qualidade e tamanho, 
é algo inexplicável. Sei que as novas contratações de 
pessoas no growth-stage são menos sensíveis do que 
no early-stage, principalmente porque, se você errar 
nas primeiras contratações, provavelmente não vai ter 
fôlego financeiro para continuar. 

Porém, este também é um grande risco para o 
growth-stage, pois é necessário profissionalizar um 

TrêS deSAFioS e  
Duas soluções Para o 
CresCimento De uma startuP 

    Leia na página 6

eArLy-STAge e growTh-STAge
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: MAuRíCIO DOS SAnTOS PIRES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/09/1998, auxiliar de limpeza, natural de Santo Estêvão - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Joselito do Nascimento Pires e de Maria Zélia dos Santos 
Pires; A pretendente: VITORIA MARTInS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
19/08/1999, auxiliar administrativo, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e dom-
iciliada em São Paulo - SP, filha de Marcelo Paulino da Silva e de Cleia Martins Santos.

O pretendente: ThIAGO JOSé hERODEk AbRãO, brasileiro, viúvo, nascido aos 
12/07/1982, contador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de João Abrão e de Marisete Herodek; A pretendente: GICELLI ChRISTInA 
GOMES, brasileira, divorciada, nascida aos 05/06/1978, administradora de empresas, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Cleber Gomes e de Maria Celia Gomes.

O pretendente: REnATO LIMA TRASPADInI, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/10/1998, analista de recursos humanos, natural de Ipatinga - MG, residente e dom-
iciliado em São Paulo - SP, filho de Geucemir Traspadini e de Luciane Gama de Lima 
Traspadini; A pretendente: REbECA PIOLOGRO ROChA DE ARAuJO, brasileira, 
solteira, nascida aos 30/05/1999, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ivanilto Rocha de Araujo e de Cassia Piologro 
Rocha de Araujo.

O pretendente: ThIAGO ROChA MEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/01/1993, 
analista de suporte senior, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Paulo Silveira Meira e de Iraci Rocha Meira; A pretendente: bRunA 
MOuRA, brasileira, solteira, nascida aos 26/05/1988, analista de recursos humanos, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marcos 
de Moura e de Maria Aparecida Simão de Moura.

O pretendente: EDnALDO GOMES DA SILVA JunIOR, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 13/04/1982, marceneiro, natural de Recife - PE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Ednaldo Gomes da Silva e de Iraci Maria da Conceição; A pretend-
ente: nAIARA RuTE EDGAR DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 28/12/1987, 
manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Marta Edgar de Souza.

O pretendente: VICEnTE DAnA PEREIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
06/08/1964, engenheiro mecânico, natural de São Caetano do Sul - SP, residente e 
domiciliado em Santo André - SP, filho de Vicente Pereira e de Hilda Salzani Pereira; 
A pretendente: CRISTIAnE LuCIA CORADInI, brasileira, divorciada, nascida aos 
05/07/1972, pedagoga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Sergio Pacheco Coradini e de Maria José Coradini.

O pretendente: CRISTIAnO SAnTAnA ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/12/1992, operador de supermercado, natural de São Paulo - SP, residente e domicil-
iado em São Paulo - SP, filho de Sidney da Silva Alves e de Valderece Jesus de Santana 
Alves; A pretendente: nATALIA VALE DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
05/01/1998, auxiliar de classe, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Eduardo Flor dos Santos e de Judeilde Barboza do Vale.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FÁbIO COGO DE MOuRA, profissão: advogado, estado civil: solteiro, naturali-
dade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 15/04/1993, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Alfeu Elias de Moura e de Lilian Regina Cogo de Moura. 
A pretendente: AMAnDA PEREz POSSI, profissão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 01/06/1995, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Helio Pedro Possi e de Daniela Perez Rodriguez.

O pretendente: ERIC CARLOS DA SILVA, profissão: engenheiro de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 15/01/1983, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Vanderlei Pereira da Silva 
e de Sonia Maria Carlos da Silva. A pretendente: VAnéLIA COnCEIÇãO DA ROChA, 
profissão: engenheira de produção, estado civil: solteira, naturalidade: em Jacaraci, BA, 
data-nascimento: 12/09/1990, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Doraci de Oliveira Rocha e de Rita Rodrigues da Conceição Rocha.

O pretendente: AnDRé AuGuSTO bALDACIn GARÇOn, profissão: fisioterapeuta, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 01/11/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Adalberto Luiz 
Garçon e de Ana Maria Baldacin Garçon. A pretendente: ALAnE nICACIO PEREIRA, 
profissão: nutricionista, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba, SP, 
data-nascimento: 09/10/1987, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Nicacio Pereira e de Maria Aurizete Pereira.

O pretendente: CARLOS EDuARDO bISCESTO DA SILVA, profissão: representante co-
mercial, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 
19/12/1982, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José 
Carlos Pereira da Silva e de Vilma Biscesto Gonçalves da Silva. A pretendente: JEnIFFER 
ROMãO FERRAz, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Cambuci, SP, data-nascimento: 31/07/1985, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Vicente Cesar Rocha Ferraz e de Julita Romão Faustino.

O pretendente: MAnOEL SEbASTIãO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Belo Jardim, PE, data-nascimento: 24/07/1971, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de João Sebastião da Silva e de 
Margarida Nogueira da Silva. A pretendente: MARIA hELEnA bEzERRA, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: em Belo Jardim, PE, data-nascimento: 
11/08/1974, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Se-
bastião Alves Bezerra e de Maria Amara Bezerra.

O pretendente: JEFFERSOn TEIXEIRA PAnEGASSI, profissão: auxiliar de expedição, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Ibitinga, SP, data-nascimento: 18/07/2002, residente e domiciliado 
em Ibitinga, SP, filho de Edison Roberto Panegassi e de Marisa Simone Teixeira. A pretendente: 
JÚLIA EMILLY RODRIGuES SILVA, profissão: recrutadora, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Jussiape, BA, data-nascimento: 28/05/2003, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Roberto de Souza Silva e de Scheila Francisca Rodrigues.

O pretendente: LuCAS DA SILVA ARAÚJO, profissão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 26/11/1994, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ednaldo Gomes Araújo e de 
Rita de Cassia da Silva de Araújo. A pretendente: nATALIA SAnTOS SILVA, profissão: 
assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Pau-
lista, SP, data-nascimento: 19/05/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Severino Jose da Silva e de Mariluce Santos Tenorio.

O pretendente: DAnIEL AuGuSTO DAnIELLI, profissão: advogado, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/09/1979, residente e 
domiciliado em Penha de França - São Paulo, filho de Wanderley Danielli e de Rosali 
Ibanê Danielli. A pretendente: SARAh RODRIGuES DE FREITAS, profissão: pedagoga, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 14/11/1980, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Georges Rodrigues 
de Freitas e de Dirce Rodrigues de Freitas.

O pretendente: kILE kITOnDO MALOSA, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, na-
turalidade: na República Democrática do Congo, data-nascimento: 05/05/1975, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ngwemi Kafuti e de Nyombo Nsimba. 
A pretendente: JOLIE LuSAMbA, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: 
na República Democrática do Congo, data-nascimento: 10/01/1975, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Leon Lusamba e de Odia Alphonsine.

O pretendente: ThIAGO MARTInhO DOS SAnTOS, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 19/10/1980, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Nelson dos Santos e 
de Marcia Aparecida Martinho dos Santos. A pretendente: AnDRéA DIAS CAVALCAnTE, 
profissão: enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: em Salesópolis, SP, data-
nascimento: 27/03/1983, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de José Dias e de Zenaide dos Santos Dias.

O pretendente: IRInEu RIbEIRO DA CRuz nETO, profissão: mestre de obras, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 13/05/1962, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Aprigio Ribeiro da 
Cruz e de Izabel Alonso Ribeiro. O pretendente: ARTuR ORIEL PEREIRA, profissão: 
professor, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-
nascimento: 18/07/1979, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, 
filho de Arlindo Pereira e de Iracélis Oriel Pereira.

O pretendente: bRunO SOuzA DOS SAnTOS, profissão: analista de marketing, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba, SP, data-nascimento: 01/04/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jose Ricardo dos 
Santos e de Maria das Graças Souza. A pretendente: CAMILA ALESSAnDRA PALLADI-
nO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, 
SP, data-nascimento: 08/03/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Washington Alexandre Palladino e de Jussara Borges Vieira Palladino.

O pretendente: REnATO FALChI CORREIA DE OLIVEIRA, profissão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/03/1993, residente e domicilia-
do em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sergio Alberto Correia de Oliveira e de Miriam 
Carla Falchi de Oliveira. A pretendente: RAFAELA AVELInO DA SILVA, profissão: analista de 
custos, estado civil: solteira, naturalidade: Itapevi, SP, data-nascimento: 22/03/1996, residente 
e domiciliada em Jandira, SP, filha de Gilberto Ascelino da Silva e de Leni Avelino dos Santos.

O pretendente: JOSé EuSTÁQuIO DA SILVA, profissão: assistente administrativo de obras, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Lorena, SP, data-nascimento: 08/01/1983, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Cicero da Silva e de Abgail 
Léa Leite da Silva. A pretendente: LAíS bARREIRA RIbEIRO SOuzA, profissão: operadora 
de transporte metroviário, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, 
SP, data-nascimento: 11/06/1988, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de João Carlos de Souza Filho e de Séres Maria Barreira Ribeiro Souza.

O pretendente: RObERTO RIVELInO GARCIA, profissão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 19/06/1970, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Manoel Garcia e de Maria 
Aparecida Garcia. A pretendente: JAnAInA SOARES GODInhO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba, SP, data-nascimento: 13/02/1978, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Maria Soares de Brito.

O pretendente: MARCEL FAbRI, profissão: policial militar, estado civil: divorciado, natura-
lidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 23/10/1980, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Gilberto Fabri e de Luzia Delfino Fabri. A pretendente: 
PATRICIA FERREIRA COSTA, profissão: dentista, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/01/1978, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Jose Antonio Ferreira Costa e de Izildinha da Silva Costa.

O pretendente: TERESA MARIA DIAS, profissão: agente de organização escolar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 24/03/1958, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Dias e de Elza da Silva 
Dias. A pretendente: kÁTIA QuIRInO DOS SAnTOS, profissão: diarista, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 29/03/1969, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Hélcio Lopes dos Santos e de Dalva Maria Quirino.

O pretendente: PAuLO EDuARDO MEnDICInO, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Brás, SP, data-nascimento: 15/11/1973, residente e domici-
liado em Guarulhos, SP, filho de Orlando Mendicino e de Ivone dos Santos Mendicino. A 
pretendente: DAnIELA RODRIGuES LIMA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 05/02/1979, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Everaldo de Lima e de Nadir Rodrigues Lima.

O pretendente: bRunO bATISTA COnCEIÇãO, profissão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 
23/08/1993, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco 
dos Anjos Conceição e de Estevita Batista Conceição. A pretendente: ALInE LIbORIO 
DA SILVA, profissão: arquiteta e urbanista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, SP, data-nascimento: 15/03/1994, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Moaci Ribeiro da Silva e de Jandeci Antonia Liborio da Silva.

O pretendente: JOSé RICARDO DE nObREGA SATO, profissão: consultor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 08/07/1972, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Takesu Sato e de Maria de 
Nobrega Sato. A pretendente: AnDRéIA GOnzALES, profissão: gerente financeira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 06/10/1973, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jaime Gonzales e de Margarida Tereza Gonzales.

O pretendente: VInICIuS PRADO ARAuJO PEREIRA, profissão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 01/12/1986, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Antonio Pereira e de Arlinda 
Prado Araujo Pereira. A pretendente: ThAíS COSTA hERRERA, profissão: advogada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/10/1989, residente e do-
miciliada em Guarulhos, SP, filha de José Antonio Dias Herrera e de Ana Paula Costa Herrera.

O pretendente: AnIbAL VICEnTE DOS SAnTOS, profissão: comerciante, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 09/08/1971, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Anibal Carlos dos 
Santos e de Maria Luiza Vicente dos Santos. A pretendente: MARIA EDInALDA DE 
MORAIS, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Luis Gomes, RN, 
data-nascimento: 10/06/1966, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de José Bonifácio de Morais e de Maria das Dores de Morais.

O pretendente: AnDRé LuIz DIAS LEITE, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/07/2000, 
ajudante de pedreiro, natural de Araioses - MA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de José Gilberlandio Alves Leite e de Maria José da Silva Dias; A pretendente: 
bRunA DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 28/03/1993, auxiliar de farmácia, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Luiz 
Gonsaga de Lima e de Maria de Lourdes Lima.

O pretendente: kLEbER ChRISTIAn FOnSECA DE SOuSA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 05/12/1988, empreiteiro de obras, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Deolindo Tristão de Sousa e de Eliana Maria 
Fonseca; A pretendente: ADRIAnA DE FATIMA PEREIRA DE bRITO, brasileira, 
solteira, nascida aos 08/08/1976, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Edvaldo Rodrigues de Brito e de Iraci Pereira 
de Brito.

O pretendente: FRAnCISCO RODRIGuES FREIRE, brasileiro, divorciado, nascido aos 
22/01/1966, cozinheiro, natural de São Benedito - CE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Pedro de Paiva Freire e de Vicência Rodrigues Freire; A pretendente: 
MARIA ELIAnE LIMA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 08/03/1989, cabeleireira, 
natural de São Benedito - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Olindo 
Barbosa da Silva e de Francisca das Chagas Lima Silva.

O pretendente: ALAn JOhn OLIVEIRA LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/07/1997, colorista, natural de São Caetano do Sul - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Celio Ferreira Lima e de Maria do Socorro Fernandes Oliveira 
Lima; A pretendente: MIRIAM DE FREITAS GOMES SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 20/02/2000, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Luciano Gomes da Silva e de Ivana de Freitas.

O pretendente: ThIAGO YuDI VALInhOS nAGAnO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 19/05/1989, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Mauro Mamoru Nagano e de Maria Célia Valinhos Nagano; 
A pretendente: RAnIELI DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
04/10/1995, manicure, natural de Taquaritinga do Norte - PE, residente e domicil-
iada em São Paulo - SP, filha de Célio Vital da Silva Oliveira e de Sônia Maria da 
Silva Oliveira.

O pretendente: JOSuE MATIAS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/12/1994, 
funileiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
José Eduardo da Silva e de Maria Aparecida Matias da Silva; A pretendente: CAMILA 
STEFAnI RAMOS DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 25/02/2000, auxiliar de 
loja, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Ivano Arruda de Lima e de Diana Ramos Lima.

O pretendente: JOSé ALEXAnDRE bEzERRA nETO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 07/10/1988, atendente de fármacia, natural de Natal - RN, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Edson Alexandre Bezerra e de Rosiana Rodrigues Silva 
Bezerra; A pretendente: AMAnDA MORAIS DA SILVA, brasileira, solteira, nasci-
da aos 12/03/1995, auxiliar de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jozan Dantas da Silva e de Maria Nilza 
Morais da Silva.

O pretendente: JEFFERSOn VASCOnCELOS LOPES DE FARIA, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 28/01/1992, chefe de fila, natural de Guarulhos - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Uilson Lopes de Faria e de Maria Aparecida 
de Vasconcelos; A pretendente: nAThALIA LOuREnÇO ALVES, brasileira, solteira, 
nascida aos 11/04/1996, subgerente de restaurante, natural de São Paulo - SP, res-
idente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Erinaldo da Silva Alves e de Lenice 
Lourenço Cardoso Alves.

O pretendente: WELLInGTOn bARbOSA DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 22/10/1992, administrador de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Anisio de Almeida e de Ana Eustaquia 
Barbosa de Almeida; A pretendente: ISLA MIkAELLY DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 28/08/1990, técnica de enfermagem, natural de Vitória de Santo Antão - PE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ednaldo Fernandes da Silva e de 
Ilma Santina da Silva.

O pretendente: CARLOS EDuARDO bASTOS bARbOSA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 31/03/1999, motorista, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Erivan Felix Barbosa e de Zenaide de Bastos Barbosa; A pretendente: 
IzADORA SAnTOS bATISTA, brasileira, solteira, nascida aos 27/03/2001, vendedora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Oliverio 
Soares Batista e de Maria Ines Santos.

O pretendente: RAFAEL CARLOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/02/1999, auxiliar de cozinha, natural de Solânea - PB, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Antonio Borges da Silva e de Maria da Guia Carlos dos San-
tos; A pretendente: kRISLAInE XAVIER DE MELO, brasileira, solteira, nascida aos 
05/07/2000, do lar, natural de Nilópolis - RJ, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Damião Severino de Melo e de Maria de Fatima Lúcio Xavier.

O pretendente: LEOnARDO PEREIRA DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 26/01/1998, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de João Ribeiro dos Santos e de Irene Pereira da Silva; A pretendente: 
JEnnIFER GOnÇALVES RIbEIRO, brasileira, solteira, nascida aos 20/03/2000, man-
icure, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Enio Ribeiro e de Donizete Aparecida Gonçalves de Aguiar.

O pretendente: SIELYTOn JORbIELSOn DIOnIzIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 28/04/1996, bombeiro civil, natural de Pombal - PB, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Manoel da Silva e de Simone Dionizio da Silva; A pre-
tendente: VAnESSA LOPES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 21/10/2000, 
empresária, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Rivaldo Gonçalves de Oliveira e de Damiana Lopes da Silva.

O pretendente: CARLOS DE JESuS TELES, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/06/1981, 
corretor de imóveis, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Raimundo Rodrigues Teles e de Maria de Jesus Teles; A pretendente: AnDRESSA 
APARECIDA SOARES DO nASCIMEnTO, brasileira, solteira, nascida aos 08/05/1987, 
corretora de imóveis, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Cornélio Soares do Nascimento e de Angela Maria Batista do Nascimento.

O pretendente: FAbIO CARVALhO SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
05/12/1983, educador fisico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Valdemir Martins da Silva e de Fatima Regina Carvalho Silva; 
A pretendente: AMAnDA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 19/07/1993, 
professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Ricardo Manoel da Silva e de Marinalva Pacheco da Silva.

O pretendente: WAShInGTOn GEDEãO ARAÚJO OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 20/02/1995, borracheiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Mandú de Oliveira e de Marta Maria Martins de Araújo 
Oliveira; A pretendente: kAuAnA FELIX OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
09/01/1995, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Roberto Felix Oliveira e de Marciana Felix Oliveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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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: DAnIEL GOnÇALVES PEREIRA, profissão: mecânico eletricista de 
refrigeração, estado civil: divorciado, naturalidade: em Campina da Lagoa, PR, data-
nascimento: 28/10/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Orias Pereira e de Maria Gonçalves Pereira. A pretendente: MARIA APARECIDA bER-
nARDInO DA SILVA, profissão: assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Montanha, ES, data-nascimento: 02/10/1982, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Bernardino da Silva e de Tereza Vieira da Silva.

O pretendente: hIAGO DE LIMA PEDROSO, profissão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 08/09/2000, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anderson de Lima Pedroso e de Thaís de 
Moraes Silva Pedroso. A pretendente: SAnDY CRISTInA DE JESuS nOVAES, profissão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Pirituba, SP, data-nascimento: 
27/01/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adalberto Luís 
Lacerda de Novaes e de Kátia Cilene de Jesus.

O pretendente: FRAnCIAnDRES SILVA SILVEIRA, profissão: analista de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 23/02/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Audizio da Silveira e de Francilma 
da Silva Silveira. A pretendente: AMAnDA AnDRADE DA SILVA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 31/01/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Ferreira da Silva 
e de Sandra Everlinda Andrade da Silva.

O pretendente: JOSé CICERO GuEDES, profissão: ajudante geral, estado civil: viúvo, 
naturalidade: em Junqueiro, AL, data-nascimento: 17/08/1969, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lopes Guedes e de Maria Olinda Guedes. A preten-
dente: nAIR DA SILVA RODRIGuES, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Santos, SP, data-nascimento: 31/03/1966, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de João Vicente Rodrigues e de Maria da Silva Rodrigues.

O pretendente: WILLIAn SAnTOS SILVA, profissão: desenvolvedor de software, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Jandira, SP, data-nascimento: 17/01/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agnelo de Matos Silva e de Ananeris Rocha Santos. A 
pretendente: MARIAnA STEFAnY DE SOuzA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 15/08/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio da Silva e de Solange Oliveira de Souza Silva.

O pretendente: JOãO PEDRO DE bRITO ALVES, profissão: repositor de supermercado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Teresina, PI, data-nascimento: 19/07/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Filho de Brito Pôrto e de Maria de 
Fátima Alves Silva. A pretendente: RAILDA DA SILVA bORGES, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Taperoá, BA, data-nascimento: 17/08/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Abel Leandro Borges e de Celidalva de Jesus da Silva.

O pretendente: SAMuEL RODRIGuES DE OLIVEIRA, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 24/10/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Mariano de Oliveira e de 
Elisabete Militão de Oliveira. A pretendente: ThAíS SILVA DE LIMA, profissão: tecnólo-
ga de alimentos e bebidas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, 
data-nascimento: 09/01/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Paulino de Lima e de Edna da Silva Pinto de Lima.

O pretendente: AnDRé LuIz DE SOuzA, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 16/12/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Tereza de Souza Bueno. A pretendente: 
MIChELE PEREIRA DE LIMA, profissão: auxiliar de logística, estado civil: solteira, na-
turalidade: em Arandu, SP, data-nascimento: 05/06/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Alberto Pereira de Lima e de Elza Rodrigues de Lima.
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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:

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

O pretendente: FAGnER JOSé DOS SAnTOS, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/11/1982, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, filho de José André dos Santos e de Maria José da Rocha Santos. A pretendente: 
MARIA JOéLIA JESuS AnDRADE, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
Tucano - BA, data-nascimento: 01/04/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
filha de Graciliano Jesus Andrade e de Eugenia Caetana de Jesus. R$ 14,55

O pretendente: MAThEuS DA SILVA MunIz, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/02/1999, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Wilson Muniz e de Eliane Oliveira da Silva Muniz. A pretendente: 
MARIA CLARA TELES DE ARAuJO, profissão: atendente, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/10/1999, residente e domiciliada neste Sub-
distrito - SP, filha de Luciano de Araujo e de Maria Adriana Teles da Silva. R$ 14,55

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

O pretendente: LEOnARDO SOuzA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, consultor 
de TI, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/11/1983), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Ferreira Dantas e de Mari Angela Dias Souza Ferreira 
Dantas. A pretendente: hELLEn LEChnER COSTA, de nacionalidade brasileira, estu-
dante, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/06/1998), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Heleno Bezerra da Costa e de Olga Lechner da Costa.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JADSOn LOPES DE CASTRO, nascido em São Luis, MA, no dia 
(07/08/1995), profissão agente de inclusão digital, estado civil solteiro, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jackson Douglas de Castro e de Ana 
Maria Lopes Castro. A pretendente: DAIAnY AMARAL LIMA, nascida em Jequié, BA 
(registrada em Catingal em Manoel Vitorino, BA), no dia (05/03/1988), profissão consultora 
de vendas, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Abias de Souza Lima e de Suely Meira Amaral de Lima.

O pretendente: EDVAn bELTRãO PInTO, nascido em Itacoatiara, AM, no dia (21/11/1967), 
profissão técnico em eletrônica, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de Waldemar Moraes Pinto e de Jurandira Beltrão Pinto. A 
pretendente: AnA LÚCIA GOnÇALVES DE OLIVEIRA, nascida em Osasco, SP, no dia 
(12/02/1967), profissão do lar, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo, SP, filha de Gentil Gonçalves de Oliveira e de Maria de Lourdes Oliveira.

O pretendente: CARLOS ALEXAnDER GILL DOMInGuEz, nascido no Paraguai, no 
dia (07/11/1994), profissão autônomo, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Dionisio Gill Rios e de Maria Angela Dominguez. 
A pretendente: DEnISCE nISELLY CIbILS QuInTAnA, nascida no Paraguai, no dia 
(16/10/1995), profissão autônoma, estado civil solteira, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Cibils Cabrera e de Niselly Isabel Quintana.
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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:

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

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 B
20

B-
BE

36
-7

68
5-

D
1F

4.


