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O canal de vendas por WhatsApp está ganhando uma relevância 
cada vez maior, tanto para as marcas quanto para os consumidores. 
Isso porque este meio une o melhor de dois mundos: a praticidade das 
vendas online com o atendimento consultivo e personalizado das lojas 
físicas. Apesar da pandemia ter acelerado a adoção dessa estratégia, 
muitos negócios já vinham utilizando o WhatsApp para se comunicar 
com seus clientes, e para os empreendedores que ainda não estão nesse 
canal, é importante observar que atualmente, no Brasil, existem mais 
de 120 milhões de celulares com acesso à internet.   

dicas para quem quer começar a vender pelo 
Whatsapp

De maneira geral, a Economia Circular pode ser definida como 
um conjunto de atividades econômicas que permite que produtos e 
insumos sejam reutilizados ao máximo, aproveitando-os da maneira 
mais eficiente possível, a fim de recuperar e regenerar os materiais em 
todo o seu ciclo de vida, resultando em desenvolvimento econômico e 
benefícios para a sociedade e para o meio ambiente.  

Como a bioinovação se insere no modelo de 
economia Circular

Conciliar a maternidade e o trabalho ainda é um tabu na socie-
dade atual e um desafio na vida das mulheres. Por isso, gostaria de 
levantar algumas reflexões sobre esse tema, aproveitando os meus 
primeiros três meses como mãe e empresária. Vale ressaltar que 
cada uma vivencia a maternidade à sua maneira e tem diferentes 
obstáculos pelo caminho.  

maternidade e trabalho: não existe caminho  
certo ou errado

Elena Photo_CANVA

negócios em pauta

Base para pousos e decolagens de drones
A Mercedes-Benz Vans lançou a parceria com a Speedbird Aero, pri-

meira empresa certificada a desenvolver e operar sistemas aéreos não 
tripulados para realizar o transporte e entrega de mercadorias. Com a 
transformação de uma Sprinter Furgão Street 314 em centro operacional 
e toda a infraestrutura para realizar pousos e decolagens de drones, a 
Speedbird Aero inicia uma outra etapa da parceria, consolidando esse 
projeto logístico inédito no mercado brasileiro. O furgão de 3,5 toneladas 
de PBT, 3.665 mm de entre eixos e capacidade volumétrica de 10,5 m3 
comporta a central de operações que conta com dois monitores de 30 
polegadas, uma bancada de trabalho, duas poltronas, um frigobar, armá-
rios, entre outros equipamentos necessários para a operação dos drones. 
Além disso, foi instalado o “droneport”, estrutura retrátil de alumínio 
de 2x2m sobre a Sprinter para pouso das aeronaves. Saiba mais em: 
(www.speedbird.aero).    leia a coluna completa na página 3

Foto: nissannews/reprodução
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Webinar gratuito discute estratégias para  
aumentar resultados no varejo

@Faltando pouco mais de dois meses para a Black Friday 2021, varejistas 
aquecem os motores para as promoções e oportunidades de vendas. 

Consumidores, por outro lado, começam a pesquisar preços e separar o limite 
do cartão de crédito para realizarem desejos de consumo com preços mais 
em conta. Pesquisa realizada pela Méliuz estima que 71% dos brasileiros 
têm intenção de comprar na data e apenas 25% estão indecisos. E apesar 
da importância da data para os resultados do varejo, empreendedores ainda 
cometem o erro de se preparar somente na véspera. Com isso, perdem 
oportunidades e prejudicam a visibilidade do negócio, quando deixam 
de se preocupar com a experiência do consumidor. O evento acontece 
na próxima quarta-feira, dia 22, a partir das 16h (https://www.eventbrite.
com.br/e/webinar-estrategias-para-otimizar-a-operacao-e-fidelizar-clientes-
-tickets-170353421670).    leia a coluna completa na página 2

Reprodução: https://www.eventbrite.com.br/e/webinar-estrategias-para- 
otimizar-a-operacao-e-fidelizar-clientes-tickets-170353421670

teCnologias sustentáveis

ao longo de sua história, uma 
empresa encara de forma 
cotidiana episódios que podem 
fazer o faturamento cair ou subir. 

Quem empreende em um país como 
o Brasil sabe o que é isso. Assim, 

tomar as melhores decisões fará com 
que os reflexos de uma fase ruim se-
jam amenizados ou colocados como 
referência para começar a virar o jogo.

Se essa realidade está presente em 
todo o mundo empresarial, a organi-
zação do setor produtivo que depende 
de uma sucessão familiar para seguir 
em atividade enfrenta um desafio ainda 
maior. Sem um planejamento suces-
sório feito a tempo, para dar prazo de 
adaptação aos herdeiros de pequenas 
ou médias empresas que vão comandar 
a organização, a vida daquele negócio 
poderá ser abreviada em muitos anos. 
  
Transição familiar - Sabe-se que 

uma transição patrimonial de uma 
geração a outra não é algo fácil de re-
solver, pois exige de todos os membros 
recuos e avanços, ponderações e muita 
serenidade. Por outro lado, também 
não precisa ser naturalmente marcada 
por conflitos, capazes de impactar o 
destino da corporação. 

Já testada e aprovada em muitos 
países, inclusive no Brasil, a holding 
familiar surge como uma solução de 
transferência de patrimônio e comando 
para evitar surpresas desagradáveis e 
tem sido uma boa alternativa a herdei-
ros em tempos de pandemia.

O significado prático está associado a 
uma espécie de empresa central, cuja 
missão é o controle dos demais negócios. 

Falta de planejamento pode abreviar 
a vida de pequenas empresas

an
na

kr
ay

no
va

_C
A

N
VA

Todo o patrimônio é gerenciado e 
administrado sob a forma de sociedade 
integrada por membros da família. Ao se 
tratar de uma holding familiar, o papel 
fundamental permanece semelhante, 
relacionada ao processo de tomada 
de decisões. A empresa-mãe (holding) 
pode ser classificada como “pura”, des-
tinada exclusivamente à administração 
de bens. Já a “mista” continua como 
controladora, mas com capacidade de 
atuar em outros negócios.

É preciso destacar que as regras de 
sucessão familiar dentro da holding de-
vem estar também regidas no contrato 
de seu funcionamento. A centralização 
dos negócios é outro benefício, já que 
as definições coletivas vão se concen-
trar numa única referência, no caso a 
própria sociedade gestora.

De toda a forma, a constituição des-
sas proteções reúne vários benefícios 
envolvendo planejamento financeiro, 
segurança patrimonial e a organização 
de uma sucessão marcada pela previsi-
bilidade. Em se tratando desta última 
questão, o que se busca é a harmonia 
entre os familiares, evitando conflitos 
por disputa de poder – seja na pequena, 
na média ou na grande empresa. 

Planejamento tributário - Na 
questão tributária, uma holding pos-
sibilita a redução da carga tributária. 
Essas organizações, dentro da lei, po-
dem ser criadas por meio da chamada 
elisão fiscal em que o capital social 
do grupo é formado pelos bens das 
pessoas físicas e pelas participações 
societárias. 

A tributação de uma “empresa-mãe” é 
reduzida, gerando assim mais lucros a 
seus participantes. Vale lembrar que a 
distribuição de dividendos das compa-
nhias geridas pela controladora não é 
passível de tributação. A constituição 
de uma sociedade gestora de partici-
pações sociais por si só não é garantia 
de que tudo irá bem. 

O sucesso também deverá estar 
atrelado à gestão de suas finanças 
e qual o nível de comprometimento 
administrativo de cada sócio. O ge-
renciamento orçamentário, portanto, 
é tão estratégico quanto à criação do 
controle de suas subsidiárias, pois um 
está atrelado ao outro.
 

(Morgana Borssuk é advogada, administradora e 
pós-graduada em Direito Empresarial pelo ISAE/

FGV e sócia proprietária do escritório - www.
borssukemarcos.com.br).

universidade  
federal digital 

O MEC planeja criar uma universida-
de federal digital para ampliar o acesso 
dos estudantes à rede pública federal 
de ensino. A iniciativa segue o modelo 
já implementado por outros países. A 
ideia é começar com alguns cursos em 
que todos vão poder ter acesso, pois 
com 400, 500 professores, se pode 
atingir milhões de alunos no país e 
baratear os custos do ensino, segundo 
o ministério (ABr).
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OpiniãO
Desafios para a 

retomada econômica

A divulgação do PIB 
do segundo trimestre 
mostrou uma leve 
retração da atividade 
produtiva de 0,1% em 
relação ao trimestre 
imediatamente 
anterior. 

Esse valor negativo 
não era esperado pelo 
mercado e, de certa 

forma, tornou os analistas 
mais céticos em relação a 
novas previsões. Ao mesmo 
tempo, levantou uma questão 
central sobre a velocidade de 
recuperação, assim como sua 
capacidade de manutenção ao 
longo do tempo. 

A demanda externa puxou 
para cima a economia no 
segundo trimestre. As ex-
portações de bens e serviços 
cresceram 9,4% em relação 
ao período imediatamente 
anterior e 14,1% comparado 
com o mesmo trimestre do ano 
anterior. Esse crescimento é 
explicado pela forte demanda 
internacional de produtos 
agrícolas, máquinas e equipa-
mentos, indústria automotiva 
e minerais não metálicos. 

A taxa de câmbio depre-
ciada aliada à valorização dos 
produtos comercializáveis 
(tradables) impulsionaram o 
comércio internacional, con-
tribuindo para um saldo na 
balança comercial positivo no 
valor de US$ 37,496 bilhões. O 
saldo é 68,2% maior que nos 
primeiros meses de 2020, sen-
do o melhor primeiro semestre 
da história.

Os sinais recentes indicam 
que o ritmo de crescimento 
das principais economias de-
senvolvidas e a chinesa tende a 
reduzir, impactando os preços 
internacionais. 

Associados a esse fator, os 
estímulos monetários dos prin-
cipais bancos centrais devem 
continuar. 

Com efeito, teremos um 
ambiente macroeconômico 
internacional propício para 
alocação de capital nas eco-
nomias emergentes, com uma 
tendência de depreciação do 
dólar frente às moedas des-
ses países. Resumindo, com 
preços de commodities mais 
estáveis e dólar mais fraco vai 
ser ampliado o espaço para a 
retomada da demanda domés-

tica, principalmente nos países 
que avançaram na imunização 
de sua população.

É nesse ambiente internacio-
nal que a economia brasileira 
se encontra. Contudo, destaco 
três desafios centrais para um 
maior benefício econômico. 
Primeiro, devemos avançar na 
estabilidade político-institu-
cional. No imbróglio do projeto 
orçamentário para o próximo 
ano, a proposta da PEC de 
parcelamento dos gastos com 
precatórios não foi bem aceita 
pelo mercado. 

Gerou insegurança jurídica, 
incertezas e preocupações 
com a criação de um fundo 
que poderia aumentar suas 
despesas acima do limite de-
terminado pelo teto dos gas-
tos. Um caminho alternativo 
proposto pelo ministro Fux 
seria a revisão dos valores. 
Nesta situação, o CNJ permi-
tirá ao governo uma despesa 
de R$ 39,9 bilhões em dívidas 
judiciais ao longo de 2022. O 
restante – R$ 49,1 bilhões – te-
ria pagamento previsto apenas 
para 2023.

O segundo desafio é o en-
frentamento da atual crise 
hídrica. Estimo que os efeitos 
mais agudos do La Niña po-
derão gerar um racionamento 
compulsório o qual reduzirá o 
consumo em 10%. Nesse caso, 
o impacto negativo na ativi-
dade econômica poderá ser 
de uma perda de 1,25 pontos 
percentuais do PIB. Com isso, 
o governo deve avançar em um 
plano de redução imediata no 
consumo de energia, reduzin-
do desperdícios e evitando um 
racionamento forçado.

O terceiro fator está relacio-
nado ao controle da inflação. 
Com instabilidade institucional 
entre os Poderes e a crise hídri-
ca pressionando preços admi-
nistrados, uma retomada mais 
rápida da atividade econômica 
doméstica poderá gerar maior 
pressão sobre a inflação de 
serviços, contaminando as 
expectativas de médio prazo. 

Com isso, a retomada de 
nossa economia deverá ocorrer 
em um ritmo mais moderado 
e focado em controlar os três 
principais riscos à instabilida-
de socioeconômica.

(*) - É doutor em Economia, sócio 
da Valuup Consultoria, economista-
chefe da TM3 Capital e professor da 

Universidade Positivo.

Lucas Dezordi (*)

Wi-Fi 6: uma alternativa de 
bem-estar digital

No topo das listas de desejo de todo usuário da internet, a tecnologia de Wi-Fi 6 é a realização de um sonho, 
chegando com promessas de streaming em alta qualidade e downloads de meros segundos ou minutos para 
arquivos que, sem essa tecnologia, levariam horas.

Douglas Freitas (*)

Com base no padrão IEEE 
802.11ax, o Wi-Fi 6 nasceu com 
a premissa de transformar a rede 

sem fio em sinônimo de performance.

O cenário atual no Brasil tem o Wi-Fi 
5 (802.11 ac) como referência de velo-
cidade e ponto máximo de desempenho, 
mesmo sendo uma tecnologia de 2014. 
Ela atende às necessidades atuais de 
conexão, mas poderia ser bem melhor 
em relação à velocidade, latência e 
cobertura/abrangência. Já a versão 6, 
anunciada em 2019 pela Wi-Fi Alliance, 
surgiu com intuito de melhorar a quali-
dade de conexão, potencializando seu 
desempenho e sanando grande parte 
dos gaps da versão anterior. Entrega 
velocidade quatro vezes mais rápida; 
menor latência; permite mais disposi-
tivos conectados e provê maior capaci-
dade e abrangência, além de ser mais 
econômica, consumindo menos energia.

Segundo as previsões da consultoria 
Market Intelligence & Consulting, o 
volume de vendas de dispositivos Wi-Fi 
chegará 3,1 bilhões em 2021, sendo que 
50% deles já serão compatíveis com o 
Wi-Fi 6 (roteadores, TV, computadores, 
consoles e celulares). Isso porque o 
padrão IEEE 802.11ax é, por design, 
criado para operar em todas as faixas 
de frequência possíveis, indo de 1 GHz 
a 7 GHz e velocidade de transferência 
de dados de 10 Gb/s, conquistando 
ganhos de 30 a 40% sobre o desempe-
nho máximo do Wi-Fi 5. Nessa gama 
mais ampla de faixas, temos algumas 
frequências de rádio bem menos con-
gestionadas. Com isso, a transferência 
de dados feita por elas provê melhor 
aproveitamento e estabilidade, entre-
gando mais velocidade.

Fazendo uma analogia simples, es-
tamos basicamente falando de uma 

também a capacidade de processa-
mento, eficiência e escalabilidade da 
rede, atendendo à essa nova demanda 
de conexão de inúmeros dispositivos 
simultâneos.

Além disso, especialistas do setor 
já discutem como o Wi-Fi 6 será im-
portante para a implantação do 5G 
no país, suportando toda a evolução 
exponencial das capacidades de in-
ternet de banda larga fixa. O Wi-Fi 6 
será a tecnologia para poder entregar 
essa internet de alta velocidade nas 
empresas e residências, permitindo 
que provedores de internet consigam 
criar serviços diferenciados e obterem 
novas oportunidades de receita.

Com a pandemia e o altíssimo volume 
de dispositivos conectados em locais 
que antes não tinham tanta demanda, 
o Wi-Fi 6 é a alternativa adequada 
para atingirmos o bem-estar digital. 
Pois, essa rede é voltada a operar em 
ambientes com muitos dispositivos 
conectados, seja em residências ou em 
locais públicos.

(*) É Diretor Comercial da AGORA

News@
Cadmus está com inscrições abertas para 
programa de Novos Talentos 

@A Cadmus, empresa de TI 100% brasileira, acaba de lançar o pro-
grama Novos Talentos. São 60 vagas para alunos de Tecnologia da 

Informação, Ciências ou Engenharias, Análise de Sistemas, Matemática, 
Estatística, Física ou similares, que concluirão a graduação após dezem-
bro/2022. Podem se inscrever no site até 26 de setembro candidatos, de 
qualquer lugar do Brasil, de todas as idades. O início do estágio será ainda 
em 2021. Além de estimular a pluralidade - afinal, não há restrição no 
perfil etário dos participantes, por exemplo-, um importante diferencial 
está no uso da tecnologia para apoiar também o processo de seleção, 
com 100% das vagas voltadas para a área de tecnologia. A ideia é trazer 
mais celeridade e ampliar o número de edições que serão realizadas por 
ano e, com isso, criar oportunidades de aprendizado e desenvolvimento 
constante para um número ainda maior de pessoas (https://cadmus.
com.br/novostalentos/). 

Trend Micro tem nova Gerente de 
Distribuição de Contas

@A Trend Micro, líder mundial em soluções de Cibersegurança, 
anuncia Debora Scardino como nova Gerente de Distribuição de 

Contas. Formada em Administração de Empresas com pós-graduação 
em Gestão e Governança da Tecnologia da Informação, Debora possui 
13 anos de experiência em soluções de segurança na indústria de 
tecnologia. A executiva atuou em empresas como a SYNNEX Westcon-
-Comstor Brasil e Symantec, gerenciando grandes linhas de segurança 
como RSA, Imperva, BeyondTrust, Blue Coat, Symantec, Splunk, IBM, 
Fortinet e soluções da própria Trend Micro. “Tenho como missão com-
partilhar minha experiência e conhecimento para contribuir na gestão 
e distribuição dos nossos parceiros de canais”, explica Debora Scardino.
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rodovia com todas as faixas de trânsito 
livre, com um ou dois carros indo e 
vindo – um cenário bem mais atraente 
do que as vias congestionadas de hoje, 
ainda mais durante a pandemia. Essa 
nova versão contribuirá, e muito, para 
o aumento da capacidade de processa-
mento e velocidade de transferência de 
dados, facilitando o uso de outras tecno-
logias que exigem maior desempenho. 
Nessa evolução tecnológica destaca-se 
a IoT (Internet das Coisas). Isso devido 
ao suporte/sustentação de um maior 
volume de equipamentos demandando 
acesso simultaneamente, com tempo de 
resposta mais ágil e curto a cada um dos 
equipamentos.

Há ainda outros ganhos que a nova 
tecnologia deve trazer ao contexto 
de conectividade. Além de ter sido 
pensado para economizar energia, 
mesmo agregando mais dispositivos, 
o Wi-Fi 6 consegue ser mais seguro 
em relação aos dados, com recursos 
específicos de criptografia. Com essa 
tendência do aumento no tráfego de 
informações e de velocidade, há a 
necessidade de se adaptar em relação 
à infraestrutura, a fim de aumentar 

A busca por inovação e ferramentas 
que possam auxiliar nos negócios cresce 
à medida que o mercado se torna mais 
competitivo. Assim, a tecnologia é uma 
aliada muito importante e necessária 
no dia a dia. Uma das mais utilizadas 
por grandes instituições é a Inteligência 
Artificial - IA, ferramenta que permite má-
quinas inteligentes interpretarem dados 
e utilizarem informações para resolver e 
realizar tarefas específicas.

Para Guilherme Baumworcel, CEO da 
startup Rupee, plataforma que une meto-
dologia Kanban e IA aplicada em nuvem 
para otimizar tempo na realização de ta-
refas fiscais, de folha, contábil e paralegal 
de empresas, é impossível não esbarrar em 
alguma propaganda, aplicativo ou empre-
sa que use essa tecnologia. “A Inteligência 
Artificial está cada vez mais presente no 
dia a dia da sociedade, quer tenhamos 
ou não conhecimento disso. Segundo 
o levantamento Emerging Jobs Report 
2021 do LinkedIn, uma das principais 
profissões em ascensão é a do profissional 
que trabalha com essa tecnologia. A maior 
culpa disso é a enorme demanda por essa 
ferramenta”, explica ele.

Em outras palavras, Inteligência Arti-
ficial é uma tendência no mercado. Um 
estudo produzido pela Morning Consult 
revelou que 40% das empresas brasilei-
ras implantaram IA em algum processo 
de seus negócios. “É provável que esse 
número dobre nos próximos anos, prin-
cipalmente para quem quer inovar e faci-
litar a experiência do usuário ou cliente”, 
informa Guilherme.

O especialista elencou três formas de 
aplicar Inteligência Artificial nos negócios:

Automatização de tarefas rotineiras
“A vantagem de aplicar a tecnologia 

para realização de algumas tarefas é per-
mitir que a equipe de colaboradores possa 
se dedicar para outras mais complexas ou 
para atender demandas específicas que 
necessitem de uma atenção especial”, 
comenta Baumworcel.

Todas as tarefas podem ser automati-
zadas, das mais fáceis às mais complexas. 
Outra vantagem que a automatização traz é 
a eficiência na realização, visto que não será 
feita manualmente e, se bem programada, 
não entregará erros. 

Marketing personalizado para vendas
“Já reparou que depois que fez uma 

pesquisa sobre um determinado produto 
ou serviço, propagandas com produtos e 
serviços similares começaram a aparecer 
para você em suas redes sociais? É uma 

inteligência artificial feita especialmente 
para o marketing digital”, comenta o CEO. 
Essa estratégia de marketing é muito utili-
zada na venda de produtos dentro de sites, 
onde a ferramenta é capaz de associar a 
busca do consumidor e apresentar para 
ele algumas opções que se encaixam no 
que ele procurou, auxiliando no aumento 
de vendas. 

O marketing também se dedica a 
melhorar a experiência do usuário e 
na fidelização dele. Para isso, mensurar 
estratégias de relacionamento entre a 
instituição e o consumidor é uma das 
principais vantagens de aplicar a tec-
nologia nas tarefas da empresa. A IA 
permite que a empresa possa persona-
lizar o atendimento ao cliente, coletar 
dados e ser capaz de responder per-
guntas e passar informações precisas, 
além de possibilitar algumas técnicas 
de fidelização.

Gestão e gerenciamento
“A IA permite grandes empresas de 

terem gestão inteligente da atuação de 
seus colaboradores. Com essa ferramenta, 
é possível acompanhar a realização de 
tarefas com mais detalhes, facilitando 
para o gestor quem está desempenhando 
as tarefas com eficiência e quais possíveis 
dificuldades estão surgindo”, explica 
Guilherme.

Analisar a performance de cada cola-
borador da equipe com essa tecnologia 
permitirá ao coordenador estruturar 
melhor seus colaboradores, otimizando a 
produtividade diária deles e encontrando 
soluções para possíveis problemas que 
possam surgir. Assim, a tecnologia auxi-
lia a melhorar a qualidade do serviço ao 
mesmo tempo que ajuda o profissional a 
realizá-lo.

Inteligência Artificial: três formas de 
aplicar a tecnologia em sua empresa
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Guilherme Baumworcel,  
fundador e CEO da fintech Rupee



www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 18 a 20 de setembro de 2021Economia 3

D - Floresta Amazônica
Uma das melhores opções de hospedagem para quem pretende co-
nhecer a Amazônia sem deixar o charme e o conforto de lado, o Juma 
Amazon Lodge, situado a 100 quilômetros de Manaus, vai inaugurar 
uma nova atração especial. Trata-se de uma torre de observação com 
30 metros de altura. Em processo de construção, a estrutura será 
feita com ferro e concreto na base e madeira de manejo (retirada 
da propriedade do hotel, que conta com mais de sete mil hectares) 
no restante. Com inauguração prevista até o final de 2021, permitirá 
contemplar toda a beleza da floresta e do Rio Juma a partir de uma 
perspectiva inédita. A expectativa é a de que, além de proporcionar 
vistas belíssimas, a torre se transforme em um point para birdwat-
ching(www.jumalodge.com.br).

E - Construção Civil
O programa de capacitação itinerante Mestre ArcelorMittal está com 
formato diferente. Em função da pandemia, o curso será oferecido 
online e gratuitamente aos profissionais da construção civil. Para 
marcar a edição deste ano, o professor Rangel Lage (especialista em 
projetos estruturais) convida Bia Kern (fundadora da organização 
Mulher em Construção) em treinamento que aborda obras desde o 
projeto até o acabamento. O programa já capacitou mais de 17 mil 
pessoas, sendo destinado aos profissionais da área, estudantes e para 
quem quer conhecer ou iniciar a carreira no setor. O treinamento - com 
duração de 4 horas e certificado após a conclusão - busca capacitar, 
apresentando as tendências e técnicas construtivas. Interessados 
deverão se cadastrar previamente no link: (https://event.webinarjam.
com/register/58/mqn1obzy). 

F - Arquitetura Corporativa
O Office Connection DI-igital 21, o maior evento sobre arquitetura co-
mercial e corporativa inova em 2021 e será 100% digital. Começa nesta 
terça-feira (21), às 9h, e vai até quinta-feira (23). O evento conta com 
27 convidados especiais, bastante conceituados no mercado e com os 
melhores temas para quem projeta, especifica e compra produtos e ser-
viços para ambientes de negócios. É o maior programa de Networking 
e Conteúdo para profissionais que atuam em Arquitetura Corporativa 
e Comercial, Real Estate, Facilities Manager, Recursos Humanos, End 
User e Especificação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo 
link: (https://is.gd/officeconnection_digital).

A - Infância Cidadã 
Após o lançamento e pactuação com 12 municípios, em cinco estados, 
o Projeto Primeira Infância Cidadã (PIC), realizado em parceria com a 
Petrobras, promove o webinário “Criança e Infâncias: a diversidade e 
a garantia de direitos na primeira infância”, nesta terça-feira (21), das 
19h às 20h30. Em discussão as diferentes infâncias que podem existir 
a depender do lugar, da cultura, das experiências e das relações que as 
crianças estabelecem com as pessoas e o ambiente em que vivem. Como 
consequência pretende mostrar a importância do respeito às diferen-
ças e aos direitos das crianças bem como o impacto que uma infância 
acolhida, cuidada, educada e protegida pode ter na vida em sociedade. 
Terá tradução em libras e será transmitido pelo Youtube (https://www.
youtube.com/user/ongAVANTE). 

B - Bolsas de Estudo
A CUOA Business School uma importante escola de negócio da Europa, 
fundada em 1957, com campus localizado a uma hora de Veneza, rea-
briu o processo seletivo de bolsas de estudo para graduandos e jovens 
profissionais. Têm duração de 3 semanas e são realizados nos meses 
de julho de 2022 ou janeiro de 2023. As aulas são ministradas 100% em 
inglês, por professores Ph.Ds e renomados especialistas em suas áreas de 
atuação. A iniciativa é em parceria com a Escola de Negócios brasileira 
IBS Americas. O benefício da bolsa é de 2.810 (R$ 17.430) e cobre 50% 
sobre o investimento em um dos quatro programas da instituição, todos 
voltados para a área da Administração. Outras informações: (https://
cuoa.ibs-americas.com)

C -Avaliação de Risco  
A agência de avaliação de risco S&P Global Ratings (S&P) elevou, 
na Escala Nacional Brasil, o rating de crédito de emissor de longo 
prazo atribuído ao Banco Mercantil do Brasil S.A. em dois graus, 
de ‘brBBB+’ para ‘brA’. A perspectiva do rating é estável e reflete 
a visão de que os fatores de crédito do banco devem permanecer 
inalterados nos próximos 12 meses. Isso é consequência de medi-
das adotadas para dar continuidade à estratégia de crescimento 
do banco, em conjunto com melhora das métricas de qualidade de 
ativos. Entre elas, a reformulação das operações, visando a reduzir 
o risco de crédito e focar a concessão de empréstimos consignados 
a pensionistas do INSS e a pessoas de 50 anos ou mais (https://
mercantildobrasil.com).

G - Aviação em Recuperação 
A malha aérea doméstica brasileira registra, em setembro, média diária 
de 1.793 partidas, o equivalente a 74,6% da oferta de voos que as com-
panhias aéreas nacionais operavam antes do impacto da pandemia, no 
início de março de 2020. É o quinto mês consecutivo de crescimento 
nesse indicador. “Esse resultado mostra a resiliência das companhias 
aéreas nacionais. Importante lembrar que a continuidade desse desem-
penho está vinculada ao ritmo de vacinação e ao não agravamento da 
pandemia. Temos também de enfrentar o Custo Brasil, que pode inibir 
uma recuperação mais consistente da aviação”, afirma o presidente da 
Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), Eduardo Sanovicz. 

H - Papel Kraftliner
A WestRock, líder global em soluções únicas e sustentáveis, encerra o 
projeto de expansão da Fábrica de Papel de Três Barras (SC) e passa 
a ter a maior fábrica de papel kraft da América Latina. O investimento 
de cerca de U$ 345 milhões visa um aumento de mais de 40% da capa-
cidade de produção que passará a fabricar mais de 1.900 toneladas da 
linha de papéis de alta performance HyPerform® por dia. A produção 
irá abastecer todo o negócio integrado de embalagens de fibra natural 
da empresa nas quatro unidades de papelão ondulado em Blumenau, 
Porto Feliz, Araçatuba e Pacajus (CE), estrategicamente localizadas 
para atender às demandas de seus clientes em todo o país. Com o in-
vestimento, a empresa também mira no mercado de papel kraft de alta 
performance para exportação. Mais informações: (www.westrock.com).

I - Cargos Operacionais
Com o objetivo de democratizar o acesso às oportunidades de trabalho, 
a JobConvo – startup de recrutamento, seleção e admissão digital por 
meio de inteligência artificial, desenvolveu o app “Pesquisa Vagas”. Gra-
tuito, o aplicativo reúne oportunidades para cargos operacionais em call 
centers, comércios, fábricas, indústrias e serviços gerais. Disponível nas 
versões Android e iOS, o “Pesquisa Vagas” utiliza inteligência artificial 
para conectar vagas e pessoas de acordo com perfil, salário e localização. 
Os candidatos cadastram dados pessoais, experiências profissionais 
e formação acadêmica. Saiba mais em (www.pesquisavagas.com.br).

J - Edição Especial 
A Heliar, referência em baterias, está completando 90 anos. Para celebrar 
a longa presença no mercado, a marca está lançando a bateria Heliar 
Vintage, uma edição especial e comemorativa da linha Heliar Auto. 
O modelo tem caixa branca, tampa verde e carrega um dos rótulos 
mais famosos da história da Heliar. Além disso, conta com a inédita 
garantia de 30 meses. A bateria Heliar Vintage será comercializada 
por apenas três meses, nos seguintes modelos: 48 Ah, 52Ah e 60Ah, 
nas variações caixa alta e caixa baixa. A Heliar Vintage já está dispo-
nível na rede de máster franqueados Heliar de todo Brasil. A cada 10 
carros, 5 usam a marca e 8 em cada 10 veículos pesados também são 
equipados pela Heliar.

Colaboração 
na educação

Uma das razões da 
falta de efetividade 
do Plano Nacional de 
Educação (PNE) é a 
dificuldade que o país 
tem de colocar em 
prática o regime de 
colaboração

O Art. 205 da Constitui-
ção Federal é muito 
claro quando afirma 

que, para oferecer uma 
educação de qualidade, é 
preciso trabalhar em cola-
boração. Quem melhor faz 
isso no Brasil é o estado do 
Ceará. Um dos frutos dessa 
colaboração entre o estado 
e os municípios é o exitoso 
programa de alfabetização 
das crianças cearenses.

Não é por falta de ins-
trumento que os estados 
e municípios brasileiros 
não conseguem colocar em 
prática o regime de cola-
boração. O Art. 7º do PNE, 
em seu inciso 7º, ressalta a 
existência dos chamados 
Arranjos de Desenvolvi-
mento da Educação (ADEs) 
como um instrumento que 
pode ser estratégico para 
esta finalidade. 

Os arranjos são um mo-
delo de trabalho em rede 
no qual um grupo de mu-
nicípios com proximidade 
geográfica e características 
sociais e educacionais se-
melhantes buscam trocar 
experiências, planejar e 
trabalhar em conjunto – e 
não mais isoladamente –, 
somando esforços, recur-
sos e competências para 
solucionar as dificuldades 
na área da educação. 

Desde 2009, prefeituras, 
escolas e educadores já vêm 
trabalhando de acordo com 
essa concepção, porém tais 
iniciativas decorrem muito 
mais do resultado da arti-
culação da sociedade civil 

com os municípios do que 
de uma ação organizada e 
induzida pelo Ministério 
da Educação, órgão que 
poderia coordená-las nacio-
nalmente.

Mas agora surge uma real 
possibilidade de isso acon-
tecer, em função da homolo-
gação, por parte do ministro 
da Educação Milton Ribei-
ro, do parecer produzido 
pelo Conselho Nacional 
de Educação (CNE) sobre 
esse tema, que propõe de 
maneira clara diretrizes 
operacionais para colocar 
em prática este valioso ins-
trumento de colaboração 
entre municípios. 

E isso se dá num mo-
mento muito oportuno, 
em que mais do que nunca 
os municípios vão preci-
sar trabalhar em conjunto 
para vencer os déficits de 
aprendizagens que foram 
fortemente ampliados por 
conta da pandemia.

Esse modelo colaborativo 
de atuação no campo da 
educação tem se mostrado 
particularmente importante 
para os pequenos municí-
pios brasileiros, que sofrem 
com a falta de recursos hu-
manos e financeiros. 

Os resultados verificados 
nos últimos dez anos podem 
ser encontrados no livro 
do pesquisador da FGV-SP 
Fernando Luiz Abrucio, 
Cooperação intermunicipal 
– experiências de arranjos 
de desenvolvimento da edu-
cação no Brasil (Curitiba: 
Instituto Positivo, 2017). 
Trabalhando juntos, eles 
têm conseguido enfrentar 
com mais eficiência os desa-
fios comuns, especialmente 
na redução das desigualda-
des educacionais.

(*) - É membro do Conselho Nacional 
de Educação, titular da Cátedra 

Sérgio Henrique Ferreira da USP-RP 
e membro do Conselho de 

Governança do Instituto Positivo.

Mozart Neves Ramos (*)

A Caixa Econômica Federal anunciou uma redução na 
taxa de juros do crédito imobiliário. Os detalhes foram 
anunciados em um evento para o setor de construção civil 
realizado na sede do banco, em Brasília. A redução dos 
juros ocorre em uma modalidade específica de financia-
mento habitacional, o crédito Poupança Caixa. 

A Caixa oferece atualmente quatro modalidades de 
financiamento da casa própria: crédito com taxa fixa de 
juros, crédito com correção pela Taxa Referencial (TR), 
financiamento corrigido pela inflação (IPCA) e o crédito 
Poupança Caixa, em que a taxa de juros tem uma parte 
fixa, definida pelo banco, e outra variável, que corresponde 
à remuneração da poupança.

É justamente na taxa fixa cobrada pelo banco que hou-
ve redução de 3,35% ao ano (a.a.) para 2,95% a.a. Com 
isso, o crédido Poupança Caixa passa a ser 2,95% a.a + 
rendimento da poupança. Variável, o rendimento da pou-
pança corresponde a 70% da Taxa Selic, a taxa básica de 
juros, atualmente em 5,25%. Na prática, o crédito nessa 
modalidade terá correção de 6,62% a.a., se considerarmos 
o valor da Selic vigente no momento. 

A partir de 4 de outubro, já será possível realizar as simula-

As novas alíquotas 
serão aplicadas no 
período de 20 de se-

tembro até 31 de dezembro 
de 2021. Para as pessoas 
físicas a atual alíquota 
passa de 3% ao ano (diária 
de 0,0082%) para 4,08% 
(diária de 0,01118%). Já 
para as pessoas jurídicas, 
passa de 1,5% ao ano (atual 
alíquota diária de 0,0041%) 
para 2,04% (diária de 
0,00559%).

“A arrecadação obtida 
com a medida custeará ain-
da as propostas de redução 
a zero da alíquota da con-
tribuição para o PIS/Cofins 
incidente na importação de 
milho, com impacto de R$ 
66,47 milhões de reais no 
ano de 2021 e o aumento do 
valor da cota de importação 

As novas alíquotas serão aplicadas 
de 20 de setembro a 31 de dezembro.
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Foi publicada portaria do Minis-
tério do Meio Ambiente, que cria 
o Programa Rios + Limpos, último 
eixo da Agenda Ambiental Urbana. 
A partir da disponibilização de 
dados sobre a qualidade das águas 
e efluentes em uma plataforma 

digital, o objetivo do programa 
é contribuir para a melhoria da 
gestão de efluentes e saneamento 
básico em todo o país.

Esse sistema vai oferecer mais 
transparência para os usuários e 
gerar incentivo a melhorias ope-

racionais, além de aprimorar a 
orientação de ações de fiscalização 
pelos órgãos ambientais e agências 
reguladoras, com instrumentos 
para verificação das metas de 
desempenho.

A iniciativa vai permitir ações 

de despoluição dos rios, incen-
tivar a limpeza e coleta de lixo 
em rios, lagos, lagoas e praias 
fluviais, além da implementa-
ção de sistemas de tratamento 
descentralizado de efluentes em 
áreas não atendidas pelos siste-

mas tradicionais, bem como a 
promoção de projetos que visem 
o reuso de efluentes no país. O 
novo Marco do Saneamento prevê 
atração de investimentos de R$ 
700 bilhões e geração de mais de 
700 mil postos de trabalho (ABr).

Publicado decreto que aumenta 
IOF para custear Auxílio Brasil

O Diário Oficial da União publicou na sexta-feira (17) um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro 
com as novas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que incide sobre operações de 
crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários

R$ 1,62 bilhão na despe-
sa obrigatória de caráter 
continuado. O ministério 
disse ainda que os recursos 
para o próximo ano sairão 
da recriação do imposto 
de renda sobre lucros e 
dividendos, que está em 
discussão no Senado.

A decisão foi tomada em 
razão da observância das 
regras fiscais. Apesar de 
arrecadação recorde, a Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) determina que é 
necessário indicar a fonte 
para o aumento de despesa 
obrigatória. A instituição 
do programa Auxílio Brasil, 
acarretará um acréscimo 
na despesa obrigatória 
de caráter continuado da 
ordem de R$ 1,62 bilhão 
neste ano (ABr).

pelo CNPQ, que acarreta 
renúncia fiscal no valor de 
R$ 236,49 milhões no ano de 
2021”, informou o Ministério 
da Economia. 

A pasta disse ainda que os 
valores arrecadados serão 

utilizados para custear o 
Auxílio Brasil, programa do 
governo que deve substituir 
o Bolsa Família. Segundo a 
pasta, os gastos com o novo 
programa acarretarão, nes-
te ano, um acréscimo de 

Caixa reduz juros do crédito 
habitacional na modalidade poupança

Com isso, o crédido 
Poupança Caixa 
passa a ser 2,95% 
a.a + rendimento 

da poupança. 
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ções com as novas condições da linha de crédito imobiliário 
Poupança Caixa, tanto pelo aplicativo Habitação Caixa ou 
diretamente no site do banco. As contratações começam 
no dia 18 do mesmo mês. Atualmente, a carteira de crédito 
habitacional da Caixa soma um volume R$ 534,6 bilhões, 
com 5,8 milhões de contratos, o que representa 67,3% de 
todo o financiamento imobiliário concedido no país (ABr).

Programa visa melhorar qualidade das águas dos rios
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Contadores: hora de 
abraçar o papel de 

agentes de mudança

Os contadores 
profissionais sempre 
precisaram ter 
conhecimento profundo 
das normas éticas e 
profissionais

Bem como as estruturas 
regulatórias existen-
tes, para atualizar e 

desenvolver regularmente 
seu conjunto de habilida-
des e atender às mudanças 
dinâmicas do mercado e às 
transformações no mundo. 
Agora, a necessidade é talvez 
ainda maior no ambiente atu-
al de transações complexas e 
novas tecnologias. 

Uma visão mais abrangente 
dos negócios, incluindo não 
apenas questões contábeis, 
mas também medidas e in-
formações sobre assuntos 
ambientais, sociais e de go-
vernança corporativa (ESG, 
na sigla em inglês) está em 
alta. Neste contexto, vale 
destacar o desenvolvimento 
de um Conselho de Normas 
Internacionais de Susten-
tabilidade (International 
Sustainability Standards 
Board), sob a coordenação da 
Fundação IFRS, com o apoio 
da IFAC e outras instituições 
globais. 

Isso garantirá que haja um 
padrão mundial de excelên-
cia em relatórios corporati-
vos, baseado em experiências 
com os modelos existentes, 
e deverá melhorar significa-
tivamente a qualidade das 
informações neste campo. 

As demandas por infor-
mações não financeiras são 
cada vez maiores, uma vez 
que, atualmente, na visão 
dos investidores e usuários 
de relatórios corporativos, 
as informações contidas nos 
relatórios corporativos não 
são mais suficientes para de-
monstrar que uma empresa é 
lucrativa se também não tiver 
um impacto positivo sobre a 
população, a comunidade e 
o meio ambiente. 

Além disso, os valores e 
missões de muitas empresas 
estão ligados a questões não 
financeiras, como compro-
missos sociais e climáticos. 
Esses são aspectos adicionais 
e sensíveis para entender e 
aceitar como os valores de 
uma entidade são criados e 
mantidos. 

Portanto, a qualidade das 
informações fornecidas a 
vários usuários de relatórios 
corporativos é essencial 

para apoiar a eficiência do 
mercado de capitais. Como 
resultado, os investidores 
de hoje e outros usuários de 
demonstrações corporativas 
exigem informações ESG 
cada vez mais confiáveis e 
comparáveis. A progres-
são e padronização global 
das informações contábeis 
nessa área, por sua vez, só 
aumentará a relevância e a 
contribuição dos contadores 
profissionais. 

Esse é o motivo pelo qual 
nós, contadores e auditores 
profissionais, devemos apoiar 
a Fundação IFRS em seu 
objetivo de estabelecer um 
Conselho de Normas Interna-
cionais de Sustentabilidade. 
Já somos parte essencial do 
mercado financeiro - forne-
cendo opiniões imparciais 
sobre a confiabilidade das 
divulgações das empresas. 

É natural que nossa parti-
cipação se estenda com mais 
ênfase nos mais altos poderes 
de decisão públicos e priva-
dos - nos poderes executivo e 
legislativo federal, estadual e 
municipal e nos conselhos de 
administração das empresas. 
O conhecimento especializa-
do e a atuação dos contadores 
profissionais, norteados pelo 
ceticismo profissional, pro-
porcionam um retorno signifi-
cativo à sociedade, tendo em 
vista que nosso trabalho visa 
atender ao interesse público. 

Há espaço para contadores 
profissionais mais proativos 
no universo de tomada de 
decisões. No entanto, esse 
progresso apenas será possí-
vel quando assumirmos nossa 
responsabilidade de sermos 
ambiciosos e focados no futu-
ro. Nesse sentido, cabe a nós 
buscarmos essas posições. 
Agora não é o momento de 
nos resignar a atuar como 
contadores tradicionais, mas 
de entender nossa respon-
sabilidade como agentes de 
mudança e aproveitar novas 
oportunidades que farão a 
diferença. 

O mundo está passando por 
mudanças e desafios profun-
dos. Devemos cada vez mais 
participar de conversas mais 
diversas e precisamos de ou-
tros profissionais para fazer 
avançar essas mudanças e 
aproveitar as oportunidades 
à nossa frente. Avante! 

(*) - É auditor independente e 
presidente do Conselho 

de Administração do Instituto 
dos Auditores Independentes 

do Brasil - Ibracon. 

Francisco Sant’Anna (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, sábado a segunda-feira, 18 a 20 de setembro de 20214

Durante a pandemia, 50 mil es-
tabelecimentos do setor de bares 
e restaurantes deixaram de existir 
no estado de São Paulo, segundo 
dados da Abrasel-SP, o que equi-
vale a 20% do total. A Associação 
aponta ainda que 400 mil funcio-
nários perderam seus postos de 
trabalho. Com o fim das restrições 
nos horários de funcionamento, 
empreendedores estão se organi-
zando para retomar as operações 
em horário normal e esse momento 
exige cautela.  

“Essa nova reabertura fez com 
que os empresários criassem uma 
expectativa positiva de que tudo 
voltará a ser como era antes, mas 
é importante que eles estejam 
atentos às novidades e saibam se 
organizar, pois ainda é um momento 
delicado para o setor”, comenta 
João Quintella, CEO e fundador 
da Liuv, startup responsável pela 
criação de soluções digitais para 
bares e restaurantes. 

Alerta que algumas estratégias 
podem garantir uma retomada mais 
fácil e bem-sucedida depois de um 
período de tantas instabilidades. 
Por exemplo, ser digital é a nova 
tendência e a pandemia acelerou 
ainda mais esse processo. É im-
portante que os estabelecimentos 
ofereçam serviços digitais, especial-
mente aqueles serviços que, além de 
representarem facilidades e maior 
qualidade no atendimento, também 

É possível ter um volume maior de 
clientes e oferecer bons e rápidos serviços 

para que todos saiam satisfeitos.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA, profissão: engenheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Carlos, SP, data-nascimento: 29/05/1974, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Teixeira e de Ina da Silva Teixeira. A 
pretendente: KEILA DE MATOS FLOR BRASIL, profissão: advogada, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 01/11/1981, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filho de Luiz Flor Brasil e de Ana de Matos Brasil.

O pretendente: THIAGO JOSÉ CALÓ, profissão: policial civil, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 27/04/1980, residente e domiciliado em São Miguel Paulista, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Joaquim Caló e de Maria Isabel Negreiros Caló. A pretenden-
te: BRUNA PERUCHI, profissão: fisioterapeuta, naturalidade: Congonhas, MG, data-
nascimento: 13/08/1981, residente e domiciliada em Cotia, SP, filha de Luiz Peruchi e 
de Elena Marquetti Peruchi.

O pretendente: TIAGO CANTUÁRIA DA SILVA, profissão: contador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/03/1986, residente e domiciliado 
em SP, filho de Rafael Lucindo da Silva e de Miraci Rosa Cantuária da Silva. A preten-
dente: MONICA SANTANA CORREIA, profissão: secretária, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1993, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de José Carlos Correia e de Eiza Flora Santana Correia.

O pretendente: IDELSON VENTURI DOS SANTOS, profissão: aposentado, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 22/03/1949, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Arcelino Dias dos Santos e de Celzira Venturi 
dos Santos. A pretendente: CLAUDIA SIMONE TEODOZIO, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1972, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Joaquim Teodozio e de Maria Carmina 
Teodozio.

O pretendente: JACKSON SOUZA DOS SANTOS, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1982, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Anatolio Brito dos Santos e de Helenita Souza Silva 
dos Santos. A pretendente: SUELLEN ROBERTA BRAGA DE SOUZA, profissão: pren-
das domésticas, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/05/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdecir João de Souza 
e de Silvana de Oliveira Braga.

Retomada dos negócios: dicas 
de gestão para bares e restaurantes
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A em uma fila ou espere pelo garçom e 
que ainda tenha que tocar na máquina 
de cartão.

Essa dica parece simples e trivial, 
mas existem muitos estabelecimen-
tos que ainda não têm o próprio con-
trole do custo de mercadoria vendida 
e isso torna o dia a dia da gestão do 
negócio muito mais complexa. “Ter 
uma plataforma de gestão que auxilie 
no controle dos produtos mais vendi-
dos, do ticket médio do negócio, entre 
outros indicadores, ajuda o empre-
endedor a gerir de melhor forma o 
negócio e até a produzir estratégias 
mais certeiras de marketing”, aponta 
Quintella. 

O ‘novo normal’ trouxe aceleração 
no dia a dia do consumidor. Hoje ele 
quer sentar, consumir e pagar de ma-
neira mais rápida. É importante que 
o estabelecimento esteja ciente disso 
e se organize para conseguir girar as 
mesas, diminuir as filas e prestar um 
bom atendimento. Assim, é possível 
ter um volume maior de clientes e 
oferecer bons e rápidos serviços para 
que todos saiam satisfeitos. 

Não é porque seu estabelecimento 
voltou a funcionar em todos os ho-
rários, que você pode relaxar com 
a segurança dos clientes e funcio-
nários. “Cumprir os protocolos de 
prevenção à Covid-19 faz com que 
todos se sintam seguros e queiram 
retornar sempre ao seu bar ou res-
taurante”, finaliza o CEO. Fonte e 
outras informações: (www.liuv.it).

sejam uma forma de prevenção ao 
Coronavírus. 

Ou seja, se você é um bar ou res-
taurante, em vez de entregar um 
cardápio de papel para seu cliente, 
ofereça a opção de acesso via QR 
Code, para que ele acesse diretamen-
te do celular, sem a obrigatoriedade 
de tocar em algo. Além disso, você 
também pode possibilitar que o pa-
gamento seja feito por meio de app, 
para evitar que aquele cliente fique 

O 5G é uma tecnologia de transporte de dados nos 
dispositivos móveis e é uma evolução da que usamos 
atualmente, a 4G. Com ela, a latência será de cerca de 1 
milissegundo, o que significa que possibilitará demandas 
instantâneas de resposta entre o dispositivo e a rede. 

Além disso, atenderá espaços que necessitam de alta 
largura de banda, tornará as conexões mais seguras e 
estáveis e suportará um número elevado de equipa-
mentos ao mesmo tempo. Ele também possibilitará 
avanços na indústria, no agronegócio e em diversos 
outros segmentos. Com o 5G será possível ter uma 
estrutura de rede baseada em internet das coisas, um 
conceito que se refere ao crescente número de objetos 
conectados no mundo. 

Antes essas conexões se limitavam principalmente 
aos celulares, mas hoje é comum as pessoas usarem, 
relógios, carros e até lâmpada. Atualmente, existem mais 
de 14 bilhões de dispositivos conectados e a expectativa 
é que até 2025 esse número chegue a 55 bilhões, o que 
representaria em média sete dispositivos por pessoa. 

Esse é um dos motivos que torna essa revolução tec-
nológica tão necessária, já que ela será essencial para 
atender toda essa demanda. Para Giovani Pacifico, 
diretor de produtos e vendas da Zyxel, multinacional 
taiwanesa especializada em soluções de conectividade e 
redes corporativas, a empresa está preparada para esse 
momento com equipamentos robustos no portfólio, ideais 
para atender altas demandas.

“As experiências positivas da Zyxel com o 5G em 
outros países têm norteado o nosso trabalho aqui no 
Brasil. Nossa dica é que os provedores e as empresas de 
maneira geral também estejam cada vez mais preparados 
para essa revolução tecnológica que deve acontecer em 
breve”, comenta o executivo. 

Para que vire realidade no Brasil, o próximo passo é a 
realização do leilão das frequências, que deve acontecer 
em outubro. A previsão do Ministério das Comunicações 
é que o serviço esteja disponível em todas as capitais e 
no DF até julho de 2022. - Fonte e outras informações: 
(www.zyxel.com.br).

Quais serão os impactos do 5G aqui no Brasil?

Rodolfo Reis (*)     

A construção de marcas 
sólidas e respeitadas 
no mercado passa pelo 

crivo de quem mais importa: 
o consumidor. Por isso, é 
importante que os empreen-
dedores, de todos os portes, 
conheçam a fundo o público 
e saibam acolher as pessoas. 
Essa é a proposta do atendi-
mento humanizado. 

Mas o que é isso? O Atendi-
mento Humanizado parte do 
princípio de que nós temos 
uma necessidade básica de 
convívio. Faz parte da natu-
reza do ser humano querer 
ser ouvido, acolhido, compre-
endido e ajudado. Estas são 
ações que as pessoas esperam 
em um contato. E por que 
não levar esse conceito ao 
mercado e ao cliente final? 
Diversos estudos mostram 
que o consumidor está dis-
posto a pagar mais por um 
produto ou serviço, caso seja 
bem atendido. Ora, mas isso 
não deveria ser o básico? 

Claro que sim! Como diz 
o velho ditado: “atendemos 
bem para atender sempre”. 
No entanto, em muitos casos, 
a falta de estrutura adequa-
da, capacitação de pessoas e 
organização impedem muitas 

Faz parte da natureza do ser humano querer ser ouvido, 
acolhido, compreendido e ajudado.

O atendimento humanizado pode 
diminuir a perda de clientes

Um dos grandes desafios das empresas B2C com presença digital é conquistar a satisfação e aprovação 
de seus clientes.
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Estreitar laços com o consu-
midor é justamente o que o 
Atendimento Humanizado 
propõe: acolher o cliente e 
estar ao seu lado, com o intui-
to de ajudar e esclarecer suas 
dúvidas, como um amigo faria. 
Esse deve ser sempre o prin-
cipal objetivo, assim a venda 
acontece como consequência. 

Em suma, a boa experiência 
fará dele um cliente, se não ago-
ra, no futuro com toda certeza. 
O melhor e maior investimento 
de Marketing que uma compa-
nhia pode fazer é para conhecer 
o seu cliente. Afinal, uma boa 
experiência gera novas experi-
ências e recomendações. Nada 
atrai mais o público do que uma 
boa recomendação de alguém 
de confiança. 

Portanto essa é a mensagem 
que queremos transmitir. A 
valorização de cada cliente é 
o fator-chave para impulsio-
nar seu negócio. O modelo 
é uma realidade e já mostra 
resultados fantásticos. E tudo 
sem muito alarde ou grandes 
promoções, mas com aquilo 
que todos nós temos e pode-
mos explorar: o diálogo de 
pessoa para pessoa.

(*) - É CEO da WeClever 
(https://weclever.co/).

empresas de fazer o mínimo. 
Ainda vemos muitos modelos 
ultrapassados e campeões de 
críticas nas plataformas de 
reclamações. Sinal de que é 
preciso rever a abordagem 
para atender aos anseios dos 
clientes. 

Os consumidores estão cada 
vez mais independentes e ob-
servadores. As redes sociais 
são a prova de que a bola da 
vez é priorizar o atendimento, 
sanar as dúvidas, entender as 
dores e apresentar soluções 
que realmente ajudem as 
pessoas e que mostrem como 
fechar aquele negócio pode 
melhorar a vida delas. 

Outro ponto é saber em 
qual canal o cliente se sente 
mais à vontade. Tem aqueles 
que preferem resolver tudo 
em um chat rápido no pró-
prio site da empresa, outros 
não desgrudam das várias 
redes sociais existentes e há 
também os mais tradicionais 
que ainda preferem o bom e 
velho telefone. De qualquer 
forma, é importante oferecer 
atendimento pelo canal que 
for da preferência do cliente. 

Essa comodidade é funda-
mental para atingir a sensação 
de proximidade entre consul-
tor e consumidor, afinal você 
sempre sabe onde encontrar 
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TEXTIL ALGODOEIRA SATA LTDA - CNPJ 57.509.150/0001-42 - NIRE 35210780729 - Convocação para Assembleia 
de Sócios Quotistas - Ficam convocados os senhores sócios da Textil Algodoeira Sata Ltda., a se reunirem em assembleia 
dos sócios quotistas, no dia 29 de setembro de 2021, às 11:00 hrs, na sede social, na avenida Paulista nº 352, 11º andar, 
sala 116, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Autorizar o cancelamento do usufruto 
gravado sobre as quotas sociais em nome de Brasilina Giorgi Pagliari; 2. Deliberar sobre alteração no contrato social da 
sociedade contemplando a possibilidade de autorizar transferências de quotas sociais deixadas pela falecida sócia Brasilina 
Giorgi Pagliari, e também as pertencentes a P.N.P Participações Ltda., Corpus Publicidade e Participações Ltda., Groenlândia 
Participações Ltda. Ana Maria Pagliari Gonçalves e Maria Amélia de Lacerda Soares Papa, aos sócios Espólio de Roberto Aze-
vedo Soares Giorgi e Guilherme Azevedo Soares Giorgi e, no mesmo ato, deste último para a sócia Goivos Participações Ltda., 
com simultânea admissão e retirada do citado Sr. Guilherme Azevedo Soares Giorgi, e tão somente retirada dos demais sócios 
cedentes; 3. Alterar as regras relativas à administração para, na Cláusula Sétima, inserir a possibilidade de representação da 
sociedade por procuradores com poderes específicos; 4. Destituição e eleição de novo administrador; e 5. Outros assuntos 
de interesse social. São Paulo (SP.), 15 de setembro de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Administrador.

LABOR SERVIÇOS GERAIS LTDA. - CNPJ 61.339.099/0001-45 - NIRE 352.1180617-9 - Convocação para Assembleia 
de Sócios Quotistas - Ficam convocados os senhores sócios da Labor Serviços Gerais Ltda., a se reunirem em assembleia 
dos sócios quotistas, no dia 29 de setembro de 2021, às 10:00hrs, na sede social, na avenida Paulista nº 352, 12º andar, 
sala 122-A, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Autorizar o cancelamento do usufruto 
gravado sobre as quotas sociais em nome de Brasilina Giorgi Pagliari; 2. Deliberar sobre alteração no contrato social da 
sociedade contemplando a possibilidade de autorizar transferências de quotas sociais deixadas pela falecida sócia Brasilina 
Giorgi Pagliari, e também as pertencentes a P.N.P Participações Ltda., Corpus Publicidade e Participações Ltda., Groenlândia 
Participações Ltda. Ana Maria Pagliari Gonçalves e Maria Amélia de Lacerda Soares Papa, aos sócios Espólio de Roberto Aze-
vedo Soares Giorgi e Guilherme Azevedo Soares Giorgi e, no mesmo ato, deste último para a sócia Goivos Participações Ltda., 
com simultânea admissão e retirada do citado Sr. Guilherme Azevedo Soares Giorgi, e tão somente retirada dos demais sócios 
cedentes; 3. Alterar as regras relativas à administração para, na Cláusula Sétima, inserir a possibilidade de representação da 
sociedade por procuradores com poderes específicos; 4. Destituição e eleição de novo administrador; e 5. Outros assuntos 
de interesse social. São Paulo (SP.), 15 de setembro de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Administrador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
Aviso de ABERTURA de Licitação – Tomada de Preços nº. 007/2021; Objeto: 
execução de obras civis para reforma e readequação do PPA ‘’Alfeu Rodrigue do 
Patrocínio‘’, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Data da 
sessão pública de recebimento e abertura do envelopes: 06/10/2021 às 13:00 horas. 
Local da sessão: Paço Municipal Huber Braz Cossi, Departamento de Licitações e 
Compras, situada na Praça Washington Luiz, n.º 643 – Centro, em Vargem Grande 
do Sul – SP. Edital disponível gratuitamente na página eletrônica do município: 
https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.
sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

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, às 15:30 horas
CERTIDÃO: Certifico o registro na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico - JUCESP sob nº 
441.294/21-2 em 13.09.2021. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
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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, às 11:00 horas
CERTIDÃO: Certifi co o registro na Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico - JUCESP sob nº 441.295/21-6 em 
13.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Adélio Pereira de Souza Junior, Clovis Ber-
gamo Filho e Luis Carlos A. Oliveira – Brasport 
–  Três honoráveis membros da mais alta estirpe de 
gestores empresariais brasileiros, reuniram suas 

expertises para difundir uma nova filosofia de ferramenta ges-
tora para empresas dos mais variados portes. Um hibridismo 
sem fronteiras que promete e demonstra obter muito sucesso . 
Levando a termo a possibilidade de mesclar sistemas e métodos, 
já consagrados, promove uma leniência exitosa, sem alarde, 
contudo com tremenda eficácia. Diversos modelos são “hibri-
dizados” , evidenciando de maneira inconteste sua facilitada 
aplicação. A rigidez excessiva já foi o agente responsável pela 

falência de muitas empresas. Totalmente factível!

Modelo Híbrido: Evolução na 
gestão empresarial para eficiência e 
inovação ágil

Leonardo Valente – Mondrongo – Uma ode à 
liberdade para pensar, agir e principalmente manter 
dignidade. Esse é o fulcro dessa obra que não per-
mite ao leitor um entendimento imediato de todas 

as situações criadas pelos personagens que transmudam-se ao 
sabor de acontecimentos, na maioria inesperados. O laureado 
autor congela conceitos atacando almas em auto litígio. Exis-
tencialista. Para poucos. Pura ins.... piração!

Criogenia de D.: Ou manifesto pelos 
prazeres perdidos

Carlos Fernando Galvão e Mário Galvão (in 
memoriam) – Artêra –  O professor, doutor e mestre 
em várias áreas humanas, valendo-se de metáforas, 

muito bem elaboradas,  desfila personagens que poderão, com 
muita facilidade, serem identificados em nosso antro, ops!, meio 
social, particularmente no âmbito político. Romance narrado 
em forma de script teatral, seus protagonistas escancaram 
mazelas, com dantescas e algumas hilárias situações, levando 
obrigatoriamente o leitor à profundas e adequadas reflexões. 

Vale cada ato.

Revolução em Lagoa Linda

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Sobretudo neste ano em 
que a alta na inflação 
vem encarecendo cada 

vez mais os produtos, torna-
se necessário analisar bem as 
ofertas do comércio. 

O professor de Finanças da 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie campus Alphaville, 
Maurício Takahashi, afirma que 
o planejamento com muita an-
tecedência é a melhor forma de 
se organizar para economizar 
nas compras. “O planejamento 
continua sendo a melhor for-
ma de otimização de gastos. 
Apenas para estabelecer o con-
traste, imagine gastar sem uma 
lista definida, sem um limite 
pré-estabelecido, sem tempo 
para pesquisar e comparar 
preços, tomado pela pressão 
do tempo e com impulsos e 
emoções comandando seu cé-
rebro no processo de decisão”. 

Portanto, começar a pen-
sar nessas questões agora e 
não adiá-las para dezembro, 
pode melhorar o processo de 
compras. Além disso, segundo 
Takahashi, é importante des-
tacar quais amigos e familiares 
serão presenteados, quanto irá 

O planejamento com muita antecedência é a melhor forma de se 
organizar para economizar nas compras.

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1037954-59.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Cláudia Satus Ferreira, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado 
por Adidas AG e Outras, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 9.236,00 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no 
prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias 
(art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 03/09/2021. 
 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0101806-31.2007.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito 
da 6ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Fabio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Juliana Viana Vasco, CPF Nº 342.349.278-30, YE Haifeng, CPF nº 230.907.088-25 a 
Yang Liangcui, CPF Nº 277.380.608-42 que Adidas AG e outros ajuizaram ação pelo procedimento 
comum c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, movida também em face de 
Comerciantes das Lojas Shopping 25 Brás e outros, fundada na alegação de que os requeridos 
estavam reproduzindo suas marcas ADIDAS e variações, para assinalar produtos falsificados. 
Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. À ação foi atribuído o valor de 
R$ 95.000,00 (09/01/2007). Estando os correqueridos em lugar ignorado, expede-se Edital para 
que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, Contestem a ação, sob pena de serem aceitos 
verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. 06/08/2021.  
 
Edital de Intimação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000463-73.2021.8.26.0076 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da Vara Única, do Foro de Bilac, Estado de SP, Dr(a). João Alexandre Sanches Batagelo, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Edmárcia Santana, Brasileira, CPF 794.050.961-68, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por CGMP – Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 29.448,52 (vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois 
centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 16/08/2021. 
 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008645-92.2018.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Clodoaldo Pedro da Rosa Caminhões, CNPJ 14.781.185/0001-23, que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A., que lhes foi objetivando o recebimento da quantia de R$ 16.382,22. Referente as 
faturas de Nº 136167356, com vencimento em 20/01/2014, e fatura de Nº 139415353, com venci 
mento em 20/02/2014, Vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos 
não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 16/08/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº1005370-39.2018.8.26.0445 O MM.Juiz(a) de Direi 
to da 3ªVC, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de SP, Dr. Helio Aparecido Ferreira de Sena, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Joao Apolinário Verissimo, CPF 176.098.968-10, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., 
alegando em síntese: O requerido contratou os serviços da requerente, para que seus veículos 
obtivessem passagem pelas praças de pedágio pelo sistema "Sem Parar/Via Fácil", porém, 
encontrando-se em débito, requer a autora o recebimento da quantia de R$ 12.351,06, referente as 
faturas vencidas e não quitadas, devidamente atualizada e que, efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais 
se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 26 de agosto de 2021 

 
Edital de Citação Prazode 30 dias. Processo Nº 1018694-29.2019.8.26.0068 A MM. Juíza de Direito 
da 2ªVC, da Comarca de Barueri/SP, Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber aos réus Ivonaldo Cirilo dos Santos, CPF 040.996.574-00 e Ronaldo Nobre de Lima, 
CPF 003.682.203-54, que lhes foi proposta uma ação de Indenização por Dano Material por parte 
de Concessionária do Rodoanel Oeste S.A., alegando em síntese que por conta dos danos que lhe 
foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 19/12/2016, por volta das 20h00min, 
ao atingir o KM 9,8, da Rodovia Raposo SP- 021, Rodoanel Mario Covas, sentido externo, o primeiro 
requerido conduzindo o veículo Fiat/Uno Economy, cor vermelha, ano 2012, placas FGM 2665, de 
propriedade do segundo requerido, quando o transito parou repentinamente e o condutor tentou 
desviar do veículo que estava á sua frente, mas não conseguiu afetivar a manobra e acabou se 
chocando contra a defensa metálica e equipamentos de proteção/sinalização da rodovia,danificando  
o patrimônio publico. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 
17895-540. A Requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para 
a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, 
daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente 
despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 7.046,42 conforme demonstrativo de fls. 47/48. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foram determinadas as suas Citações, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus 
serão considerados reveis, caso em que lhes serão nomeados curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, publicado na forma da lei. Nada Mais. Barueri, 22/07/2021 

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0026724-08.2018.8.26.0100. O Dr. Carlos Eduardo Borges 
Fantacini, Juiz de Direito da 8ª VC do Foro Central da Comarca da Capital/SP,  Faz Saber a Espólio 
de Honestálio Pinheiro, representado pela Herdeira Ana Maria Pinheiro Somoulis CPF Nº 745. 220. 
271-68, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
21.336,38, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 
dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 02 de Agosto  2021.  
 
Edital de Citação - Prazo de 30 (Trinta) dias. Processo Nº 1039331-41.2015.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 18ªVC,do Foro Central Cível, Estado de SP,Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Gonçalo dos Santos, Mexicano, Solteiro, Comerciante, RG 
13376728, CPF 069.249.038-86, com endereço à Rua Joly, 47, Brás, CEP 03016-000, São Paulo - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente a Cobrança no valor de R$ 177.763,30 de taxas de 
conservação e melhoramentos do lote 21, da Quadra IR, do Empreendimento Terras de Santa 
Cristina – Gleba II. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 27/07/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003734-34.2021.8.26.0127 O Dr. José Ernesto 
De Souza Bittencourt Rodrigues, Juiz de Direito da 2ªVC do Foro de Carapicuíba/SP. Faz Saber a J. 
Silva Escadas Ltda ME, CNPJ Nº 02.730.095/0001-24 que nos autos de cumprimento de Sentença 
ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 23.536,31, que deverá ser devidamente atualizado até 
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, 
no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de Carapicuíba, aos 17 de agosto de 2021 
 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007153-82.2017.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC,do Foro Regional IV -Lapa, Estado de SP, Dr(a)Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Caroline Alves de Lima Carvalho, RG 32579071, CPF 
218.998.178-67, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 19.256,73 -
05/2017, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 17/06/2021.  

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001733-28.2020.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina Silva 
Tavares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Verônica Bondezan, Brasileira, Solteira, RG 47.851. 
266-1, CPF 331.610.408-99, e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este 
Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos do Cumprimento de Sentença que lhes move 
União Social Camiliana. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
sua intimação, por edital, do bloqueio via SISBAJUD no Valor de R$ 181,18, nos termos do artigo 
854, § 3º do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias. Fica ciente a parte executada que na 
ausência de manifestação ou rejeição de manifestação apresentada, implicara na indisponibilidade 
em penhora e transferência do montante indisponível para a conta vinculada ao juízo da execução. 
Nada Mais. Passando a fluir independentemente de outra intimação, sendo que na ausência dos 
quais prosseguirá o feito até o final. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Qual o melhor momento para 
as compras de final de ano?

Com a chegada dos últimos meses do ano, surgem as expectativas para as festas, troca de presentes 
no amigo secreto, as compras de roupas e acessórios novos, trazendo também um questionamento 
para a maioria dos consumidores sobre quando realizar as compras

nos negócios. Desde grandes 
empresas até um pequeno 
comércio, tiveram que se rein-
ventar e ofertar na internet, o 
que apresenta vantagens para 
os clientes. “O poder de escolha 
do consumidor aumentou. Ou 
seja, quem planejar a sua com-
pra e souber utilizar os alarmes 
de monitoramento de preços 
das plataformas de buscas, 
poderá julgar se estão diante 
de uma economia verdadeira”, 
afirma. 

A previsão para este final de 
ano é de uma alta nas compras 
e no movimento dos comér-
cios. “Os fatores facilitadores 
para o incremento da receita 
real do comércio, elencados 
no mês anterior pela Feco-
mércio SP tendem a continuar 
pelos próximos meses. A 
flexibilização quase plena do 
horário para funcionamento 
das lojas, a necessidade de 
recomposição de demanda e 
o auxílio emergencial, favo-
recem o aumento do nível de 
gastos da população no varejo 
como um todo”, conclui. Fon-
te: AI/Instituto Presbiteriano 
Mackenzie.
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gastar com cada um e o que 
irá comprar, além de procurar 
por ofertas na internet. “As 
barganhas reais raramente 
caem no colo. Elas precisam 
ser buscadas. Essa busca está 
consideravelmente facilitada 
pela tecnologia”. 

Se o intuito for adquirir 
produtos eletrônicos, deve-
se repensar ainda mais, visto 
que, esta indústria vem sendo 
afetada pela falta de insumos 
na produção. “Certos produtos 
de origem do setor manufatu-

reiro, estão demorando mais 
para serem entregues, além do 
aumento de preços. Adicione a 
esses motivos, o fato do crédito 
estar mais caro devido ao au-
mento das taxas de juros para 
controlar a inflação. Em vista 
disso, é aconselhável aguardar 
por um momento em que haja 
condições mais favoráveis para 
esse consumo”, argumenta o 
professor. 

Takahashi explica ainda que 
com a queda dos casos da 
Covid-19, houve um reajuste 
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 18 a 20 de setembro de 20216

Peshkova_CANVA

de corrente contínua, em corrente alternada, que prepara 
a energia para entrar na residência, assim como a que vem 
diretamente da concessionária (tanto 110v como 220v).

3Para armazenar energia – e utilizar como um ‘nobreak’ 
em caso de apagão, por exemplo – é preciso uma ou mais 
baterias estacionárias, junto a um controlador, conectadas 
às placas ou turbinas, para gerenciar o armazenamento da 
energia.

4Independente dos dois casos, é possível fornecer o 
excedente de energia gerada para a rede da concessionária 
de distribuição, receber créditos e utilizá-los como descon-
tos. A concessionária vai abater esse crédito da sua conta 
de luz, que poderá ser usado em até 5 anos. 

Também é possível enviar esse crédito para outra unidade 
consumidora, desde que estejam na mesma rede de con-
cessão. Para isso é preciso fazer um cadastro na concessio-
nária, que providenciará a troca do medidor para gerenciar 
a energia que entra, que é utilizada e que é enviada para a 
rede ou outra unidade consumidora.

5Em termos de investimentos, se a conta de energia 
é de, em média, 200 reais (sem a taxa extra, equivale a 
340 kWh/mês), o valor de todo o sistema de captação de 
energia ficará em torno de 17 mil reais. Se a conta é de, 
em média, 500 reais, o custo sobe para 30 mil reais. O mais 
importante é que todo o investimento feito inicialmente 
terá retorno em 6 a 7 anos.

Conheça outras vantagens da instalação do sistema: 

– Não afeta o recurso hídrico: A maioria dos processos de 
geração de energia mais usuais hoje no planeta envolvem 
o uso de recursos hídricos em sua produção, resultando 
na diminuição da quantidade de água adequada para o uso 
humano disponível no planeta. A energia solar ou eólica, por 
outro lado, não requer o uso de nenhuma quantidade de água 
na geração de energia, já que apenas o sol ou vento atuam. 

– Produção de energia limpa: Por vir de uma fonte total-
mente limpa, renovável e com disponibilidade infinita, o sol 
e vento são as grandes apostas para as futuras gerações. 
Além disso, sua produção não emite qualquer tipo de po-
luição ou gases de efeito estufa, garantindo o compromisso 
do país na diminuição de CO2. 

– Valorização do imóvel: Além de trazer economia na 
conta de energia, um sistema solar fotovoltaico ou eólico 
pode valorizar e muito um imóvel em caso de negociação, 
ou seja, você acelera mais ainda o retorno do investimento. 

– Instalação e manutenção fáceis: Os equipamentos e 
componentes do sistema são de tecnologia simples, por 
isso a necessidade de manutenção é mínima. A duração, em 
termos de vida útil dos componentes, é longa. Geralmente 
a garantia das tecnologias são de, no mínimo, 25 anos. 

(*) -  Especialista em eficiência energética e hídrica, à frente da W-Energy, em-
presa especializada em soluções para economia de água e energia, é professor, 
empresário e palestrante, membro do Instituto para a valorização da Educação e 

da Pesquisa no Estado de São Paulo.
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preços das placas solares”, revela, ao ensinar como criar 
um sistema caseiro de captação de energia solar ou eólica 
em residências ou pequenas empresas em cinco passos:

1Avalie o tamanho do imóvel e quantas placas fo-
tovoltaicas ou turbinas eólicas serão necessárias para o 
funcionamento do sistema de captação de energia, com um 
engenheiro elétrico ou eletricista especializado. Uma única 
placa ou turbina podem gerar até 400 watts de potência 
no mês, capaz de alimentar de 80 a 100 lâmpadas de LED 
de 4 a 5 watts por cerca de 1 hora.

2Após adquirir as placas fotovoltaicas/turbinas eólicas, 
há duas opções: armazenar energia ou alimentar o quadro 
de distribuição. Feita a instalação num local apropriado, 
instale um inversor de frequência, que é conectado ao 
quadro de distribuição de energia elétrica. O inversor tem 
como objetivo transformar a energia solar ou eólica, que é 

Já pensou em parar de utilizar a energia proveniente da companhia elétrica e passar a produzir a sua própria? Essa já é uma realidade em 
muitos países do mundo com tecnologias sustentáveis, como as placas de energia solar fotovoltaica e turbinas eólicas. 

Sabe-se que as tarifas de energia elétrica do Brasil são 
uma das mais caras do mundo e, esse ano, o setor foi 
severamente afetado pela escassez de chuvas em vários 

estados brasileiros, principalmente no Sudeste e Centro-
-Oeste, que deixou os principais reservatórios do país com 
baixos níveis de água e causou a mais preocupante crise 
hídrica dos últimos tempos.

Como consequência, no final de agosto, a Aneel  anunciou 
que as contas de luz, que já se encontravam na bandeira 
vermelha patamar II com reajuste de 52%, terão um novo 
reajuste de 49,63%. O valor extra passou de 9,49 reais para 
14,20 reais a cada 100 kWh consumidos, configurando a 
bandeira tarifária de escassez hídrica. Segundo Wagner 
Carvalho (*), nesse momento de escassez de água e de altas 
taxas nas contas, a conscientização da população e os há-
bitos sustentáveis precisam entrar em ação urgentemente. 

"A realidade da crise hídrica pode piorar ainda mais até 
o final do ano e com consequências para 2022, caso não 
tenhamos chuvas significativas para aumentar o volume 
dos reservatórios. O que temos que fazer agora é retomar o 
racionamento o quanto antes, e buscar meios de economia 
significativa dos recursos naturais", diz. Para amenizar os 
altos custos, a instalação de um sistema de energia solar/
eólica permite grande economia que, com os cálculos cor-
retos do consumo mensal, é possível até mesmo zerar os 
gastos com eletricidade. 

De acordo com Carvalho, já existem muitas residências 
e pequenas empresas que estão investindo na sua própria 
produção de energia elétrica através da energia fotovoltaica 
ou eólica para driblar a crise, valorizar suas propriedades 
e tornar suas atividades mais sustentáveis. 

“Apesar de demandar um valor um pouco alto para a 
instalação do sistema de energia solar ou eólica, que vai 
depender do tamanho do imóvel, a economia na conta de 
luz traz o retorno do investimento. Aqui no Brasil temos 
um grande potencial de insolação e comparando a poucos 
anos atrás, houve uma queda de aproximadamente 70% nos 
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    leia na página 6
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Um bom backup é 
a solução contra 

ransomware
Um artigo recente da 
revista The Economist, 
uma das principais 
publicações do mundo, 
mostra o quanto o 
ransomware se tornou 
um perigo global

A ameaça coloca em ris-
co todas as organiza-
ções, públicas ou pri-

vadas, de pequeno ou grande 
porte, independentemente 
do segmento de negócio. 
Para se prevenir, empresas 
se iludem ao implementar so-
luções caríssimas seduzidas 
por um discurso milagroso 
sem se darem conta de que, 
cedo ou tarde, elas também 
serão vítimas. 

Partindo dessa premissa, a 
pergunta que fica é: por que 
investir tanto tentando im-
pedir um ataque (em vão) e 
não em soluções e processos 
que vão auxiliá-lo a restaurar 
os seus sistemas e manter a 
continuidade dos negócios o 
mais rápido possível? Antes 
de polemizar, o que proponho 
não é deixar de investir em 
soluções de segurança de 
última geração, pelo contrá-
rio: adote todas as medidas 
protetivas que estiver ao seu 
alcance, mas não se esqueça 
de fazer o básico! 

Como o próprio título do 
artigo da The Economist su-
gere, “para parar a epidemia 
de ransomware, comece com 
o básico – isso ajudará a im-
pedir outros tipos de cibera-
taques também”. Se podemos 
aprender com os inúmeros 
incidentes de segurança nos 
últimos anos é que boa parte 
dessas organizações não vi-
nha fazendo o mínimo, como 
dar atenção ao seu backup, 
por exemplo. O backup é um 
dos principais aliados dos 
gestores de segurança. 

Será ele a tecnologia res-
ponsável por restabelecer 
todo o seu sistema quan-
do os ataques cibernéticos 
conseguirem furar as suas 
ferramentas de segurança e 
garantir a continuidade dos 
negócios em caso de qualquer 

imprevisto. No entanto, ainda 
que ter uma ferramenta de 
backup seja fundamental, é 
preciso certificar que ela seja 
implementada e adotada da 
maneira certa para que seja 
eficiente de fato.

O Relatório de Proteção de 
Dados da Veeam 2021 apon-
tou que 58% dos backups das 
empresas falham, deixando 
os dados desprotegidos. Mais 
de quatro em cinco empresas 
brasileiras têm uma “lacuna 
de proteção” entre a frequên-
cia de backup dos dados e 
a quantidade de dados que 
eles podem perder após uma 
interrupção. Isso deixa claro 
que, mesmo com uma solu-
ção, a tecnologia mal geren-
ciada continua colocando os 
dados corporativos em risco. 

Ou seja, não basta ter uma 
solução de backup; tem que 
saber a melhor prática para 
restaurar os dados com efici-
ência. Entre as práticas mais 
assertivas é o modelo 3-2-1-
1-0, que consiste em ter três 
cópias diferentes dos dados, 
dois tipos distintos de mídia 
sendo um deles fora do local e 
outro com técnica air gap ou 
imutável, e apresentar zero 
erros após testes ou recupe-
ração. É isso que deixará sua 
empresa preparada em caso 
de qualquer incidente, espe-
cialmente os de ransomware.

As tecnologias, claro, sem-
pre terão um papel funda-
mental para garantir mais 
segurança e proteção dos 
dados, mas os processos, 
acompanhados de programas 
de conscientização e treina-
mentos periódicos com os 
colaboradores e parceiros, 
são o que farão a diferença na 
estratégia de cibersegurança 
sua empresa. É o conjunto 
da obra que tornará o seu 
negócio mais protegido con-
tra essas ameaças do mundo 
virtual. 

Ter um bom fornecedor 
ajuda, mas busque aquele 
que auxilie a implementar 
as melhores práticas mais 
indicadas para seu negócio.

(*) - É Country Manager da 
Veeam no Brasil

Elder Jascolka (*)
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Trata-se de Felipe Guerra, engenheiro mecânico e ad-
ministrador de empresas, que se tornou empresário 
em 2015. Iniciou a marca Mister Donuts vendendo 

donuts artesanais nas ruas de São Paulo, e com a grande 
aceitação do produto, passou a profissionalizar a empresa, 
de modo que em 5 anos, passou de uma food bike para 16 
lojas e 2 quiosques, com mais de 200 funcionários.

Pergunta

Felipe, sabemos que grandes ideias surgem pela observa-
ção de pequenos detalhes. Como foi a história da fundação 
do Mister Donuts?

Resposta

Exato, nossa ‘observação’ foi a vontade de comer um do-
nuts gostoso em um sábado, e não existia nada no mercado 
paulistano, apenas os sonhos de padaria. Como em um 
mercado do tamanho de São Paulo não existe um dos doces 
mais vendidos nos EUA? E a partir deste questionamento 
iniciamos uma análise de mercado, desenvolvimento de 
receitas e operações, e a partir daí surgiu o Mister Donuts, 
que podemos afirmar sem sombra de dúvida, o primeiro 
case de sucesso de donuts artesanal no Brasil.

Pergunta

Empreender na pandemia, provocou a saída da zona de 
conforto para muitas empresas que tiveram que se adaptar 
a novas práticas. Quais os principais desafios que o Mister 
Donuts enfrentou nesse período?

Resposta

Quando a pandemia “bateu em nossa porta” tivemos a 
necessidade de converter nossas vendas de balcão (que cor-
respondiam em 70% antes da pandemia) em delivery, além 
de investir em operações e utensílios de higiene que comba-
tessem o vírus, inicialmente tivemos que inclusive pensar no 
transporte dos funcionários até as lojas, escala diferenciada etc.

Desafios para o sucesso no empreendedorismo
Em comemoração ao Dia do Cliente, a JGA Assessoria Contábil, entrevistou um dos clientes como 
forma de homenagear e agradecer a parceria que temos com nossos clientes e amigos que fazem parte 
da nossa história

Foi com muito suor, mas conseguimos contornar a situa-
ção, onde tivemos a abertura de 8 lojas em plena pandemia, 
contratação de mais de 100 funcionários, e ainda enfrentar 
um “boom” de donuts do mercado, pois após o sucesso, 
muitos vieram para este mercado.

Pergunta

Ter parcerias de confiança é primordial para o sucesso 
de uma organização. Quais pontos considera importante 
na busca de serviços de assessoria contábil para cuidar da 
sua empresa?

Resposta

A assessoria contábil é crucial para o sucesso do negócio. 
Inicialmente o foco da empresa tem que ser criação de 
marca e produto, e inserção dos mesmos no mercado, mas 
assim que há o desenvolvimento da empresa, a assessoria 
contábil, alinhada com um planejamento estratégico e 
financeiro, passa de fato a ser o foco principal da empresa.

Estamos em um país onde o empresário prefere faturar 
menos para se manter em um determinado enquadramento, 
do que faturar mais e passar a outro e o negócio se tornar 
inviável. Um escritório de contabilidade bem alinhado 
com os planejamentos da empresa é a melhor coisa que 
o empresário pode ter, onde economize tempo e dinheiro 
em todas as tomadas de decisões.

Pergunta

Histórias de sucesso como a do Mister Donuts, motivam 
e impulsionam novos empreendedores a enfrentar medos 
e inseguranças para alçar novos voos em busca de grandes 
sonhos. O que diria para pessoas que buscam iniciar um 
novo negócio?

Resposta

Após a história do Mister Donuts, o mercado de donuts 
do Brasil sofreu um impulsionamento jamais visto, onde 

mapeamos mais de duas marcas abertas por semana, 
contudo não há a apresentação de produtos novos, não há 
criações, e sim mais do mesmo, e essa é a grande falha dos 
novos empreendedores.

Fujam do “feijão com arroz”, isso todo mundo faz, sejam 
criativos, façam massas de algodão doce, unicórnio, sei 
lá, mais reinventem-se! Essa é nossa essência, inovações 
sempre ... quando iniciamos os donuts, a ideia era essa, 
um novo produto no mercado, e deu no que deu.

Empreender é incrível, contudo, um caminho bastante 
árduo, e a certeza que passará algumas noites sem dormir, 
terá desavenças com alguns funcionários, problemas com 
certas encomendas, e talvez alguns boletos atrasados 
... mais vale a pena! É dinâmico, e o sucesso depende 
somente de você. Ah e não menos importante, contrate 
colaboradores capacitados, pois ninguém estrutura uma 
empresa sozinho! Saiba mais em: (www.misterdonuts.
com.br).

Relatos como esse de Felipe Guerra são essenciais ao 
incentivar novos empreendedores a prosseguir com de-
terminação para o sucesso.

Com a diminuição das 
restrições impostas 
para o combate à 

pandemia, os próximos 
meses têm tudo para pro-
porcionar o tão esperado 
aquecimento da econo-
mia. Quem enxerga esse 
futuro é o próprio Ipea, 
que revisou de 3% para 
4,8% a projeção de cres-
cimento do PIB para 2021. 

Nesse cenário, o que 
também cresce é a expec-
tativa para voltar ao mer-
cado de trabalho, porém, 
nesse quesito, é preciso 
planejar bem os próximos 
passos. Quem perdeu 
o emprego durante a 
pandemia, nem sempre 
consegue encontrar vagas 
com a mesma descrição 
do cargo anterior. Nessas 
horas, uma estratégia 
possível é apostar em uma 
regressão de carreira, ou 
seja, assumir posições 
menos elevadas do que a 
desejada.

“Infelizmente, a gente 
não costuma pensar na re-
gressão. Nosso pensamen-
to é sempre direcionado 
ao impulsionamento e à 
evolução. Então, é normal 
essa situação causar um 
certo estranhamento”, 
relata o coach especialista 

Cresce a expectativa para voltar ao mercado de trabalho, mas é 
preciso planejar bem os próximos passos.

Volta ao mercado de trabalho: 
regressão pode ser alternativa

O aumento no número de vacinados não é um aspecto importante apenas para a saúde do brasileiro, 
mas também para o bolso

em vida, carreira e negó-
cios, Paulo Paiva. “A gente 
precisa tirar um pouco a 
questão da vaidade e do 
ego. Na situação global 
em que estamos vivendo, 
não há demérito nenhum 
nessa situação, princi-
palmente para voltar ao 
mercado de trabalho”.

Aceitar ou não aceitar? 
Eis a questão! Quando 
a proposta surge, nasce 
também aquela dúvida na 
cabeça do candidato. Será 
que aceitar é a melhor 
opção, ou vale a pena es-
perar um pouco mais para 
buscar um cargo compa-
tível com a expectativa? 
Apesar de parecer uma 
questão complexa, a res-
posta é bem mais simples: 
é preciso avaliar a saúde 
financeira.

“A pergunta que eu faço 
é quanto tempo a pessoa 
aguenta fora do merca-
do”, explica o consultor. 
“Dependendo da resposta, 
eu posso até abrir novas 
opções. Às vezes, é melhor 
investir em um curso antes 
de se lançar novamente às 
entrevistas, optando por 
uma especialização. Mas 
tudo isso depende desse 
controle financeiro. Quan-
do a margem é menor, o 

recomendado pode ser 
aceitar um cargo abaixo 
do escolhido para manter 
as contas em dia”. 

Outra preocupação pode 
surgir em relação ao cur-
rículo. Muitos candidatos 
têm medo de aceitar uma 
oferta inferior ao objetivo 
com receio de como isso 
pode ser visto em uma fu-
tura entrevista de empre-
go. A melhor alternativa é 
jogar limpo e falar a ver-
dade durante a entrevista. 
Segundo o especialista, 
justificar a regressão de 
carreira como uma adap-
tação às circunstâncias 
não costuma ser encarado 
como algo negativo, mas 
até como uma prova de 
resiliência.

Se para o funcionário 
aceitar um cargo de me-
nor expressão pode ser 
uma alternativa para re-
tomada da carreira, para 
a empresa, a contratação 
de um colaborador com 
as qualificações acima do 
necessário para a função 
também pode trazer be-
nefícios. “O departamento 
de RH tem que entender 
que essa pessoa tem um 
capital intelectual e uma 

gestão do conhecimento 
acima da posição ocupada. 
Isso provavelmente signi-
fica uma ótima contribui-
ção nesse sentido, mas, na 
hora em que surgir uma 
oportunidade de equilí-
brio, o profissional deve 
aceitar”, avisa Paulo Paiva. 

“Minha recomendação 
é, na impossibilidade de 
reter o profissional, procu-
rar extrair o máximo desse 
conhecimento para o de-
senvolvimento da equipe”. 
É importante ressaltar 
que essa relação entre 
colaborador e empresa 
precisa de compreensão 
de ambos os lados. Para 
a instituição, é necessário 
entender que, na maioria 
das vezes, o tempo de per-
manência do funcionário 
seja menor do que a média. 

Por outro lado, cabe ao 
contratado também fazer 
uma nova leitura do cená-
rio, onde, provavelmente, 
o trabalho deverá ser 
mais operacional e menos 
estratégico. Desse modo, 
essa relação tem tudo 
para ser benéfica para 
ambos os lados. - Fonte e 
mais informações: (www.
paulopaiva.com.br).
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