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Felizmente, as fronteiras de muitos países estão sendo reabertas. Com 
o avanço da vacinação, muitos já estão voltando a receber brasileiros 
– ainda, claro, seguindo todas as medidas de segurança necessárias. 
Isso quer dizer que, agora, os planos de realizar um intercâmbio, que 
ficaram estagnados por tanto tempo, já podem ser retomados. Segundo 
uma pesquisa do The Student World, 83% dos jovens desejam realizar 
um intercâmbio no pós-pandemia. E, com tantas oportunidades de 
estudo e trabalho ao redor do mundo, conquistá-las é só uma questão 
de planejamento e organização.  

Como planejar um intercâmbio pós-pandemia?

Há poucos dias atrás trocando ideias com uma das minhas amigas 
"tesouros", denominação esta que uso quando me refiro àquelas pessoas 
que me nutrem, agregam e aprendo muito de uma maneira leve, diver-
tida e construtiva; ela me disse: "Hoje um amigo me enviou a seguinte 
frase: Doninhas se ajudam, búfalos se defendem, formigas e abelhas 
trabalham em cooperação por um bem comum e nós, nos matamos". Ao 
que ela mesma respondeu: "Impressionante! Mas entre nós há também 
as doninhas, os búfalos, as formigas e por isso ainda temos esperança 
e lutamos".  

Como encontrar o equilíbrio emocional e físico?

Por quantas horas investimos nossas vidas nas escolas e nas uni-
versidades (para aqueles que, em um país com estruturas perversas 
de acesso à educação, possuem esse privilégio), absorvendo certos 
tipos de conhecimentos e desenvolvendo a inteligência acadêmica, 
para chegarmos na “hora H” de sermos funcionais, nos comunicarmos 
de maneira pífia e ineficaz, sem clareza para expressar, sem desvelo 
para ouvir, e sem sensibilidade para perceber os sinais do outro, a 
capacidade cognitiva.  

interconfiança: colhendo as maçãs proibidas e 
incumbindo nossos diamantes
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negócios em pauta

animais na Justiça como autores de ação
Em decisão inédita, o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu o 

direito de animais entrarem na Justiça como autores de uma ação. Con-
selheiro da PetPonto, o advogado Werner Grau explica que a decisão do 
TJ-PR é fundamental porque os animais deixam de ser tratados como 
coisa. Isso quer dizer que cães, gatos e outros animais podem defender 
seus próprios direitos, ainda que por representação. Para Werner, essa 
decisão é fundamental para a proteção animal porque a Justiça passa 
a tratar o animal não como coisa, mas como um ser que é titular de 
direitos, e também dá a ele a capacidade de ir a juízo em nome próprio, 
ainda que por representação por terceiros. O fato do judiciário reco-
nhecer o direito dos animais postularem em juízo faz com que fiquem 
reconhecidos também os direitos fundamentais desses animais.    
Leia a coluna completa na página 3
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Webinar gratuito “pandemia e o retorno  
escalonado ao trabalho presencial”

@Evento contará com a participação do presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro 

Franco.A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) promove na 
terça-feira, 28/9, às 17 horas, o webinar gratuito “Pandemia e o retorno 
escalonado ao trabalho presencial”. O evento contará com a participação dos 
seguintes expositores:  desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco 
(presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), desembargador 
Ricardo Mair Anafe (Corregedor Geral de Justiça do Tribunal de Justiça 
dos Estado de São Paulo), Viviane Girardi (Presidente da AASP) e Fátima 
Cristina Bonassa (Vice-Presidente da AASP). O objetivo do encontro é de-
bater os provimentos CSM 2.628/21 e 2.629/21 que estabelecem mudanças 
no Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial e que, informa 
o funcionamento da  Corte que segue operando em regime híbrido até 9 
de janeiro de 2022, com expediente presencial é das 13 às 19.    Leia 
a coluna completa na página 2
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quando falamos em economia positiva 
nos recursos Humanos, além do olhar 
sobre a sinistralidade dos planos de 
saúde, que é uma conta mensurável e 
visível no demonstrativo de resultados, 
uma força de trabalho cujo bem-estar é 
relegado a segundo plano apresentará 
turnover e absenteísmo mais altos. 
esses custos não são diretamente 
mensuráveis, daí serem de tão difícil 
administração. 

o custo mais difícil de se medir, porém, é o 
do presenteísmo. Presenteísmo é quando 

a pessoa está no local de trabalho, mas não 
produz tudo o que pode. Isso pode ocorrer por 
diferentes motivos, desde a falta de atenção ou 
treinamento adequado ou por não estar física 
ou psicologicamente bem.  

  
Um quadro de pessoal doente falta mais. Al-

guns custos do absenteísmo são: redundância 
no quadro para fazer frente a faltas inespera-
das, produtividade reduzida do profissional 
que cobre o faltante, tempo do gerente para 
administrar a substituição. Muitas vezes, um 
funcionário ausente significa clientes não aten-
didos e, portanto, redução de vendas.  

  
Estima-se que o custo de se substituir um tra-

balhador de bom desempenho seja equivalente 
a 18 meses do seu salário. Imagine o quanto 
isso soma em empresas que têm turnover de 
60%. Algumas empresas chegam a ter 100% da 
equipe trocada ao longo de um ano! Imagine o 
que isso representa em custos de recrutamento, 
onboarding e treinamento. E o que isso pode 
custar à reputação da empresa. 

  
O custo com saúde é alto e crescente no Brasil. 

E o modelo existente não indica que haverá 
qualquer mudança nesse quadro. A questão é 
que ele sofre reajuste acompanhando a inflação 
médica e a inserção de novos procedimentos, 
exames e especialidades nas coberturas. A 
fórmula desse reajuste é uma “caixa preta” e, 
normalmente, há pouco espaço de manobra para 
as empresas tomadoras do serviço. 

Na prática, resta pouco a fazer a não ser 
negociar com a prestadora ou sair em busca 
de um fornecedor mais barato.  Além disso, a 

presenteísmo nas empresas é custo 
difícil de se medir
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sinistralidade, na falta de gestão, pode represen-
tar despesas extras importantes. Nem todos se 
dão conta, mas os cuidados com a saúde baixam 
os custos das empresas de maneira bem mais 
ampla do que apenas com o plano de saúde. 
A empresa pode usar dados para entender a 
causa dos principais ofensores e tomar medidas 
de mitigação, como programas de prevenção, 
reengenharia de processos, ergonomia de ins-
talações e equipamentos.  

  
A queda de produção pelo presenteísmo pode 

ser em função de um mal-estar temporário: 
resfriado, dor de cabeça, alergias, gripes, fadiga, 
falta de sono, ressaca... No entanto, esses males 
podem ser apenas sintomas de maus hábitos 
e doenças mais sérias. Ações preventivas ou 
educativas, como as inseridas na jornada do 
trabalhador pela HSPW (Healthy and Safe Place 
to Work), podem reduzir muito essas situações. 

A plataforma mede e acompanha a saúde integral 
(física, mental, financeira e organizacional) dos 
colaboradores, por meio de uma robusta ciência de 
dados e inteligência artificial. Ações preventivas, 
campanhas educativas, descontos em farmácias, 
médicos nas instalações da empresa, proximidade 
das lideranças. É sobre isso que precisamos falar. 
Existem sintomas que se “autoalimentam”. 

A falta de sono pode ser resultado de dívidas 
financeiras. Não adianta nada recomendar/
falar da importância de boas noites de sono, 

se o funcionário não consegue sair do cheque 
especial. Não dá para se calcular o prejuízo 
causado pelo presenteísmo. Empresas possuem 
contas milionárias de manutenção de maquiná-
rio. Por que não também fazer a “manutenção 
preventiva” das pessoas?  

   
Por meio de ferramentas inteligentes, com 

uma equipe de profissionais sérios e preparados, 
é possível reduzir significativamente a sinis-
tralidade do plano de saúde e o presenteísmo 
causado por doenças e mal-estar. Consegue-
-se isso com dados para entender a causa raiz 
e criar programas de prevenção e educação 
para os principais ofensores e usuários. Nor-
malmente, os programas são de baixo custo e 
podem ser implementados com pessoal próprio 
da empresa.  

  
Com a HSPW, a partir de três meses, já se ob-

servam reduções importantes do absenteísmo. 
É uma plataforma única, que aponta a causa 
raiz do/s problema/s de saúde do colaborador, 
sejam eles relacionados ao "universo" físico, 
mental, financeiro e/ou comportamental. Ao 
apontar esta causa para o colaborador e para 
a empresa, ela também ajuda na resolução, 
ao oferecer uma rede de serviços de saúde 
associados.   

 
(Marcelo Nobrega é Conselheiro para Inovação  

e Soluções em Recursos Humanos da  
HSPW (Healthy and Safe Place to Work) -  
(www.linkedin.com/in/nobregamarcelo/).

póLo De DesenvoLvimenTo TeCnoLógiCo

volta do público aos 
estádios

O Governo do Estado de São Paulo 
autorizou a volta do público aos está-
dios a partir de 4 de outubro. Inicial-
mente, poderá ser ocupada no máximo 
30% da capacidade das arenas, com o 
cumprimento de normas sanitárias e 
uso obrigatório de máscara. A partir de 
16 de outubro está autorizada presença 
de até 50% do público total. A entrada 
é condicionada à vacinação com duas 
doses (CoronaVac, AstraZeneca e Pfi-
zer) ou dose única ( Janssen).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-pensam-as-pessoas-que-vivem-e-respiram-inovacao-nos-eua/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-25-a-27-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-25-a-27-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-25-a-27-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-encontrar-o-equilibrio-emocional-e-fisico/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-planejar-um-intercambio-pos-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/interconfianca-colhendo-as-macas-proibidas-e-incumbindo-nossos-diamantes/
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OpiniãO
Perda de recursos 

hídricos. Não é bem assim

Recentemente, a 
imprensa repercutiu a 
notícia de que o Brasil 
perdeu 15% dos seus 
recursos hídricos em 
30 anos.

Isso significa uma perda 
de quase o dobro da su-
perfície de água de todo 

o Nordeste, de acordo com 
estudo inédito do MapBio-
mas – grupo de pesquisado-
res com muita credibilidade 
e correto em seus dados e 
conclusões. Por outro lado, 
faltou apresentar algumas 
informações históricas, sem 
as quais esse dado sobre a 
perda dos recursos hídricos 
fica descaracterizado, como 
o do crescimento popula-
cional. 

Desde a década de 1990, a 
população brasileira saltou 
de 150 milhões de habitan-
tes para 211 milhões, um 
aumento de 40%. População 
que tem muitas necessida-
des no dia a dia: comida, 
bebida, deslocamento, ha-
bitação e lazer. Coisas sim-
ples, mas que necessitam 
de recursos. É, no mínimo, 
simplista apresentar esse 
dado e ignorar nosso histó-
rico. Há alguns anos vivemos 
crises energéticas. 

No governo FHC, em 
2001, por exemplo, houve 
uma delas. No governo Dil-
ma, mais uma crise, dessa 
vez, por causas diferentes. 
A população e, em especial, 
a indústria precisam de 
energia. Muito se critica as 
recentes obras para geração 
de energia no rio Madeira 
e no rio Xingu, mas é mais 
desejável construir hidre-
létricas do que acionar as 
geradoras termelétricas.

Mas, alguém há de ques-
tionar. E as energias alter-
nativas? Solar e eólica, as 
mais difundidas. Elas não 
são opções viáveis, por aca-
so? A resposta é que ambas 
têm um custo de operação 
muito maior do que as fontes 
citadas, as hidrelétricas. No 
entanto, o mesmo brasileiro 
que deseja o meio ambiente 
preservado, não se dispõe 
a pagar mais na conta de 
energia.

Outro dado relevante é 
que na década de 90 as 
fronteiras do Brasil eram 
fechadas para o comércio 
exterior. Mas o governo 
Collor participou do movi-
mento mundial que ficou 
conhecido como globali-

zação, trazendo grande 
desenvolvimento à nossa 
agricultura e pecuária. Pa-
rece outro mundo, mas foi 
apenas 30 anos atrás. E, é 
claro, isso teve consequên-
cias. Cerca de 70% da água 
que é consumida no país é 
para irrigação e outros 10% 
para consumo animal. 

Mais do que alimentar a 
população brasileira, somos 
grandes exportadores de 
soja e milho, além de carnes 
de frango, suína e bovina. 
Com esses dados, nota-se 
um conflito que, esse sim, 
deve ser abordado. A pre-
sença humana é prejudicial 
ao meio ambiente. E o que 
é possível fazer? Alguns 
exemplos: o governo fe-
deral, por meio do Ibama, 
pode aumentar a fiscaliza-
ção e multar os infratores 
da legislação ambiental, 
incentivando-os a respeitar 
as leis. 

O Judiciário, em todas as 
suas instâncias, não deve 
anular essas multas por 
qualquer motivo. O produ-
tor que respeita as leis deve 
ser premiado por sua boa 
conduta. Prefeituras e es-
tados devem fazer cumprir 
seus marcos de saneamento 
e parar de poluir os rios com 
esgotos e de autorizar cons-
truções em áreas de pre-
servação. Na outra ponta, 
o cidadão que pode e deve 
adotar práticas sustentáveis 
de vida, que sabemos, são 
mais caras, mas garantem 
um futuro melhor para as 
próximas gerações. 

Entre as mudanças de 
comportamento, está o 
consumo de produtos com 
selos de sustentabilida-
de, como o da Rainforest 
Alliance, que certifica: a 
prática de agricultura foi 
sustentável. Nem falarei em 
usar transporte público, e 
modais alternativos, como 
a bicicleta. Se apenas re-
duzirmos o desperdício de 
água e de energia elétrica, já 
será bastante significativo.

Há muito trabalho a ser 
feito, mas, certamente, as 
ações renderão frutos – en-
tre eles, inclusive, retorno 
financeiro. Mas, uma coisa 
é certa: com ações como as 
citadas, um futuro mais sus-
tentável estará garantido 
para as próximas gerações.

(*) - Engenheiro eletricista, 
doutor em Engenharia Mecânica 

(UFSC), é professor do Mestrado e 
Doutorado em Gestão Ambiental da 

Universidade Positivo (UP).

Alysson Diógenes (*)

News@TI
da circulação de algumas campanhas no México e na Espanha (https://
www.welivesecurity.com/br/2021/09/20/numando-trojan-tenta-roubar-
-dados-bancarios-e-afeta-principalmente-o-brasil/).

Case

@Conquistar novos clientes e aumentar as vendas é o desejo de 
crescimento da maioria das empresas. Um dos grandes desafios 

para isso acontecer, principalmente quando falamos em vendas B2B, é 
chegar no tomador de decisão. Essa também era uma dor da Manusis, 
empresa de tecnologia que oferece soluções para gestão de ativos. 
Com um sistema de alto valor agregado de investimento, a companhia 
sentia grande dificuldade de encontrar os responsáveis pelo setor de 
manutenção nas organizações e, com a ajuda da Ramper - principal 
plataforma de prospecção digital de vendas do Brasil - passou a conse-
guir chegar com mais facilidade nesses profissionais (ramper.com.br).

EWZ Capital abre 20 vagas para trainees  
em São Paulo

@A EWZ Capital - assessoria de investimentos filiada ao BTG 
Pactual - está com 20 vagas abertas para a matriz na capital pau-

lista. As posições são de trainees para atuar na área de assessoria de 
investimentos. A empresa busca jovens que estejam cursando o nível 
superior, não sendo exigidos cursos universitários específicos, nem 
domínio de idiomas. O principal requisito para as vagas é ter perfil 
empreendedor e ser apaixonado pelo mercado financeiro. Além da 
remuneração compatível com o mercado, a empresa oferece toda a 
formação e qualificação dos profissionais para atuar na área de finanças 
e investimentos. Os interessados em se candidatar devem encaminhar 
um e-mail para institucional@ewzcapital.com.br.

plataforma capaz de disponibilizar acesso 
gratuito aos dados do Open Banking

@Com a chegada do Open Banking no Brasil, a procura por plataformas 
eficientes e confiáveis para a consulta de dados financeiros deve 

se tornar cada vez maior entre as empresas do país. Pensando nisso, 
a Pluggy (https://pluggy.ai/), fintech acelerada pela Y Combinator, do 
Vale do Silício, acaba de lançar uma plataforma capaz de permitir acesso 
gratuito às informações disponibilizadas pelo novo sistema. A plataforma 
API da Pluggy foi desenvolvida para ser um canal de comunicação está-
vel e seguro entre provedores de serviços financeiros e consumidores, 
gerando benefícios para todas as partes envolvidas. Oferecida de modo 
Freemium, ou seja, gratuitamente, mas com a possibilidade de que 
novas funcionalidades ou recursos adicionais sejam contratados, a nova 
interface digital surge com o objetivo de contribuir com as atividades 
desempenhadas por fintechs e corporações do país, oferecendo, sem 
custo, acesso à API core e ao Sandbox da Pluggy, além de outros bene-
fícios, igualmente gratuitos, como suporte via e-mail, atualização diária 
de token, um portal para desenvolvedores (https://dashboard.pluggy.
ai) e consultorias de negócios voltadas para a discussão de aplicações.

Johnson & Johnson abre inscrições para 
programas de estágio e trainee 2022

@A Johnson & Johnson, maior e mais diversificada companhia de 
saúde do mundo, anuncia a abertura das inscrições para os seus 

programas de estágio e trainee 2022. Este ano, o processo seletivo será 
100% online e as vagas abrangem três segmentos: Consumer Health, 
Janssen Farmacêutica e Medical Devices. As inscrições ficam abertas 
até 08 de outubro de 2021. A divisão de Consumer Health leva saúde e 
inovação às pessoas no mundo todo, por meio de suas marcas icônicas, 
estando presente na vida das pessoas desde o nascimento. Já a Janssen, 
braço farmacêutico da companhia, usa a ciência e a tecnologia para 
combater doenças nas áreas de imunologia, oncologia e hematologia, 
neurociência, doenças infecciosas e vacinas, entre outras. Por fim, a 
divisão Medical Devices é responsável por desenvolver dispositivos 
médicos inovadores, além de contribuir para sustentabilidade dos 
sistemas de saúde (https://bit.ly/trainee2022).

Conexão Plano&Plano, tecnologia que auxilia 
as atividades dos corretores

@A construtora e incorporadora Plano&Plano, uma das maiores do 
país, desenvolveu uma plataforma para reunir todas as informações 

necessárias para comercialização de seus empreendimentos. O Conexão 
Plano&Plano, um facilitador no trabalho dos consultores e corretores, 
funciona 24 horas por dia, e concentra tudo que é importante para os 
negócios: materiais especialmente criados aos corretores, material de 
marketing e vendas entre outros, tudo organizado de forma prática e 
de fácil acesso. Em constante atualização, hoje a plataforma tecnológica 
está com mais de 200 mil acessos e conta com uma área de Business 
Intelligence (BI), capaz de fazer uma análise minuciosa de dados, com a 
finalidade de proporcionar acesso simples e leitura mais precisa durante 
a navegação. O Conexão tem uma média de quase 11 mil usuários no 
mês, mais de 10 mil downloads e 6.300 compartilhamentos. Para acessar 
a plataforma basta fazer um cadastro simples no site www.planoeplano.
com.br/conexaoplanoeplano e a partir daí já é possível visualizar ficha 
técnica dos empreendimentos, imagens das plantas, vídeos do andamento 
das obras, tabelas de vendas e até mesmo as promoções.

Numando: novo trojan tenta roubar dados 
bancários e afeta principalmente o Brasil 

@A ESET, empresa líder em detecção proativa de ameaças, detec-
tou um novo trojan bancário direcionado à América Latina que 

merece um pouco mais de atenção: o Numando, que está ativo desde 
pelo menos 2018.A ameaça tem sido utilizada constantemente desde 
que os pesquisadores da ESET começaram a rastreá-la, trazendo novas 
técnicas interessantes para o conjunto de truques que destacamos 
sobre o grupo de trojans bancários latino-americanos, como o uso de 
arquivos ZIP aparentemente inúteis ou o carregamento de payloads 
junto com imagens em formato BMP utilizadas como isca. Geografica-
mente, o Numando está focado quase exclusivamente no Brasil, apesar 

ricardosouza@netjen.com.br

Como a LGPD afeta  
os comerciantes?

Muito se tem ouvido falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). E como será que fica essa questão agora 
na Black Friday?

Rubens Leite (*)

Com a chegada da pandemia em 
2020, o comportamento dos 
consumidores mudou e agora 

a preferência é realizar compras pela 
internet. Para se ter uma ideia, de 
acordo com uma pesquisa recente 
encomendada pelo Google e realizada 
pela Provokers, 40% dos consumidores 
pretendem comprar na Black Friday ex-
clusivamente de forma digital este ano.

Com essa tendência, os consumido-
res precisam ficar por dentro dos seus 
direitos garantidos pela LGPD, que traz 
a obrigação das empresas de criar um 
sistema de proteção das informações 
pessoais dos consumidores, que geram 
a possibilidade de identificação das 
pessoas. Isso é um direito à privacida-
de. Quando falamos das relações de 
compra e venda existe um detalhe que 
o consumidor tem o direito de saber: 
qual a finalidade do uso dos seus dados 
pessoais, como vai ser usado, quais os 
mecanismos de proteção que a empresa 
oferece - é um dever da organização 
criar esse sistema de proteção e avisar 
de alguma forma o seu cliente.

Exemplificando na prática o que eu 
quis dizer acima, alguma vez você foi 
ao shopping trocar uma mercadoria 
que ganhou de presente e o vendedor 
exigiu que você fizesse um cadastro só 
para realizar aquela troca? Quando isso 
acontecer, é preciso ter em mente que 
a loja deve dizer para que eles precisam 
dos seus dados - nem que seja para 
enviar novidades sobre os produtos ou 
descontos por email (o famoso e-mail 
marketing), mas você precisa saber 
qual a finalidade daquilo.

Essa atenção deve ser redobrada em 
uma época como a Black Friday, onde 
o consumo de mercadorias tende a 
aumentar. As empresas precisam se 
preparar para a data, e informar seus 
consumidores sobre a finalidade da 

dados de alguma forma sem avisar, com 
fundamento no direito do consumidor.

Podemos citar como um exemplo 
recente o caso da construtora Cyrela, 
em que uma consumidora recebeu uma 
ligação indesejada de uma empresa 
oferecendo serviços de decoração. A 
moça havia acabado de comprar um 
imóvel da construtora e esse contato 
estava vinculado à empresa, ou seja, 
a Cyrela compartilhou os dados pes-
soais da consumidora com a empresa 
de decoração, sem pedir permissão. 
O caso finalizou na justiça com uma 
indenização de 10 mil reais.

Portanto, a LGPD tem um papel muito 
importante na proteção de dados pes-
soais. Sabemos que hoje em dia, com 
a tecnologia, está cada vez mais fácil o 
uso de dados para aplicação de golpes. 
A Black Friday é um momento de con-
sumir com prazer, sem preocupações, 
mas para isso requer uma atenção 
dobrada de quem está comprando e, 
por outro lado, um reforço maior de 
proteção da parte das empresas com 
os seus consumidores, a fim de estar 
em conformidade com a lei.

(*) É advogado e sócio-gestor da RGL Advogados. 
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coleta de dados pessoais e o mesmo pre-
cisa se atentar e decidir se quer ou não 
informar os seus dados. Caso contrário, 
isso pode gerar um problema judicial.

Como o consumidor pode  
se proteger?

Antes de efetuar uma compra online, 
o consumidor deverá verificar se o site 
oferece informações sobre a empresa, se 
tem certificado de segurança, se possui 
telefone para contato caso dê algum pro-
blema com a compra, que são direitos 
clássicos. Em casos de problemas com 
os dados em compras online, a LGPD 
é aplicada da mesma forma do que em 
situações de compras presenciais: a 
empresa vai exigir somente os dados 
necessários para a realização da venda 
e demonstrar qual é a finalidade de uso 
desses dados. Tudo isso tem que ser 
mostrado na hora do preenchimento 
do cadastro.

A Lei está em vigor desde agosto 
de 2021

Apesar das penalidades da lei terem en-
trado em vigor apenas no dia 01 de agosto 
de 2021, já existem casos em que o direito 
do consumidor permite a aplicação de 
uma multa, no momento em que há uma 
denúncia de uma empresa que utilizou os 

Rubens Leite

O Cristiano Ronaldo tem 3.146. 
O Neymar mais de 5 mil. O Messi 
não fica para trás, mais modesto 
que os companheiros, o argentino 
já acumula 779. 

Você deve estar se perguntan-
do a que se referem os números: 
salários, bonificações por alguma 
ação de marketing? Nada disso. Os 
dígitos correspondem ao número 
de postagens que cada atleta tem 
no Instagram. Pode parecer uma 
informação insignificante, afinal, 
o que importa mesmo é a quanti-
dade de seguidores que cada um 
acumula, correto? 

Nem sempre! Uma lista divul-
gada recentemente pela Hopper 
HQ (empresa especializada em 
marketing e mídias sociais), mos-
trou que o valor cobrado pelos 
jogadores por cada publicação na 
rede social pode chegar a US$ 1,6 

milhão (cerca de R$ 8,4 milhões).
O atacante português é lidera a 

lista com o valor de US$ 1,6 milhão, 
seguido de Messi, com US$ 1,16 
milhão por postagem. Já o Neymar 
pode cobrar até US$ 824 mil por 
cada publicação.

Para o  empreendedor e CEO da 
agência de marketing A5Mídias,  
Aldrin Nery, os valores mostram a 
importância das redes sociais atu-
almente e revelam que a presença 
virtual é fundamental, independen-
te da profissão.

“O futebol já deixou há muito tem-
po de ser apenas dentro de campo.

Antes era só publicidade con-
vencional, de TV e revistas. Mas 
as marcas e empresas estão mos-
trando que redes sociais podem ser 
uma terra valiosa para gerar lucros 
de forma democrática, rápida e de 
alcance incalculável”, afirma.

Atleta das redes: como a internet 
potencializa financeiramente a 

carreira de jogadores?
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versas áreas de bacharelado e licenciatura, com perfil de protagonismo, 
que queiram atuar, de forma remunerada, para transformar a vida de 
crianças e adolescentes em escolas públicas do Espírito Santo, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Maranhão e Pernambuco.  O programa, que objetiva 
transformar a educação no Brasil, faz parte da rede global Teach for All, 
presente em mais de 60 países pelo mundo, e já impactou cerca de 80 
mil estudantes brasileiros. Graduados, entre dezembro de 2012 e janeiro 
de 2022 em qualquer área, podem se inscrever no processo seletivono 
site: (www.ensinabrasil.org.br).

E - Obra do Ano 
Estão abertas as inscrições para o 10º Prêmio Obra do Ano em Pré-Fabri-
cados de Concreto, organizado e promovido pela Associação Brasileira da 
Construção Industrializada de Concreto (Abcic). Com três categorias – 
edificações, infraestrutura e pequenas obras -, o Prêmio terá uma novidade 
em sua 10ª edição: a votação online, aberta para o público, por meio do 
site oficial. O visitante poderá escolher um dos projetos inscritos, dentre 
as finalistas de todas as categorias, Menções Honrosas e Destaque do Júri 
(se houver). Para participar, basta acessar o site (https://www.abcic.org.
br/premio2021), seguir o regulamento e realizar o download do formulário 
de inscrição. Os vencedores serão conhecidos no dia 2 de dezembro.

F - Receita Digital
Com objetivo de eliminar a necessidade do papel no fluxo de prescri-
ções médicas, a Memed desenvolveu um Ecossistema de Prescrições 
100% Digitais, que lhe conferiu o primeiro lugar no Prêmio Referência 
da Saúde 2021, na categoria “Tecnologia da Informação: instituição e 
projeto”. O intuito da empresa com o desenvolvimento do projeto é 
garantir maior eficiência, segurança, ética e agilidade para o setor de 
ponta a ponta. Todo o processo deste ecossistema que tem início na 
emissão de uma receita elaborada, assinada e emitida digitalmente pelo 
médico, recebida por meio digital pelo paciente e acessada, também, 
digitalmente pela drogaria que fará a dispensação do medicamento a 
este paciente. Desta forma, todo o fluxo existente acontece de forma 
integrada e digital entre todos os agentes desta cadeia. Outras infor-
mações: (https://memed.com.br/).

G - Nova Loja Online
A LG Electronics do Brasil está lançando sua loja online, oferecendo 
aos consumidores a possibilidade de adquirir os produtos da marca 

A - Intenção de Contratação  
O 4º trimestre tem previsão de ser um dos mais positivos dos últimos oito 
anos em termos de contratação, segundo pesquisa do ManpowerGroup. 
O levantamento aponta um indicador de +14%, crescimento de 6 pontos 
percentuais em relação ao 3º trimestre e 18 pp melhor em relação ao 
mesmo período de 2020. O Brasil não apresentava uma expectativa tão 
otimista desde o 4º trimestre de 2013, quando teve um índice de +17%.  
Dos 801 empresários brasileiros entrevistados, 19% afirmam intenção 
de contratar, 69% não pretendem fazer alterações no quadro de funcio-
nários, 7% sinalizam uma possível redução na força de trabalho e 5% 
ainda não têm uma resposta definitiva (www.manpowergroup.com.br).

B - À Base de Cannabis 
A Ease Labs, primeira indústria farmacêutica especializada em toda a cadeia 
de produção, desenvolvimento e distribuição de produtos de cannabis do 
Brasil, acaba de protocolar seu primeiro produto Canabidiol Ease Labs 
Fitocomplexo 47,50 mg/ml na Anvisa. Segundo Gustavo de Lima Palhares, 
CEO da Ease Labs, o marco representa o início de uma nova fase do mercado 
de cannabis no país e um avanço na democratização e acessibilidade do seu 
uso médico. O CBD, principal ativo contido no produto, é indicado para 
tratar inflamações, transtorno de ansiedade, depressão, insônia, burnout, 
Alzheimer, Parkinson e transtorno do espectro do autista (TEA), sempre 
com o acompanhamento médico. Saiba mais: (https://easelabs.store/).

C - Novidade em Higienópolis
Pela primeira vez, a You,inc lança empreendimento no bairro de Hi-
gienópolis, um dos mais tradicionais e antigos da capital. A empresa 
anuncia o Maceió 88, projeto com VGV de R$ 127 milhões, que fica entre 
as avenidas Angélica e Consolação e a 450m da avenida Paulista. Com 
232 unidades, o empreendimento, que está a 350m da estação Paulista, 
do Metrô, também possui diferenciais na região como lazer completo 
no rooftop, incluindo pisicna com borda infinita, fitness, salão de festas, 
bar lounge, solarium, espaço gourmet, salas de massagem e coworking. 
Além disso, conta com uma arquitetura atemporal. Outras informações 
em: (https://youinc.com.br/).

D - Desenvolvimento de Lideranças 
O Ensina Brasil abriu inscrições para o  processo seletivo do Programa 
de Desenvolvimento de Lideranças. A organização busca jovens de di-

por meio de seu canal de vendas direto. O portfólio de toda a linha de 
produtos LG estará disponível, além de ofertas e benefícios exclusi-
vos. O lançamento objetiva proporcionar uma nova e mais completa 
experiência de compra, com facilidade e comodidade. Em poucas 
etapas, os consumidores poderão encontrar, em um único lugar, 
detalhes de mais de cem produtos das linhas de TV, áudio e vídeo, 
equipamentos de informática, eletrodomésticos e ar condicionado e 
realizar a compra com agilidade e segurança. Saiba mais em: (www.
lg.com/br). 

H - Concessões em Infraestrutura  
Nos dias 23 e 24 de novembro será realizada a 1ª edição da Conferência 
P3C que contará com a participação de especialistas internacionais e 
nacionais com o objetivo de gerar debate construtivo e de alto nível 
sobre os principais temas dos setores de infraestrutura. Será realizado 
em formato híbrido e o evento presencial será na sede da B3: a Bolsa do 
Brasil, localizada no centro da capital paulista. A realização é da Necta 
- Conexões com Propósito e Portugal Ribeiro Advogados, com correa-
lização da B3. As plenárias da conferência serão realizadas no formato 
presencial somente para convidados. O P3C também será transmitido 
online através de plataforma exclusiva do evento.  Outras informações: 
(https://p3c.com.br/inscricoes/).

I - Caminhoneiros em Destaque
A Mercedes-Benz dá início a mais uma etapa do projeto “Estrela das 
Estradas”, que busca valorizar e capacitar caminhoneiros e futuros 
caminhoneiros de todo o Brasil. Nesta segunda temporada, foram 
disponibilizados, de forma online e totalmente gratuita, cursos e trei-
namentos teóricos e práticos, com conteúdos para os profissionais das 
estradas.Além do curso, essa iniciativa traz ainda mais benefícios aos 
participantes. Ao final da etapa, os caminhoneiros que mais se desta-
carem também serão premiados com um valor de até R$ 12 mil em kits 
do Mercedes Club e vouchers da Alliance, e ainda um certificado de 
performance. A competição acontece dentro da Plataforma Estrelas 
das Estradas, hospedada no site (www.estrelasdasestradas.com.br/), 
com inscrição gratuita.

J - Certificação EcoPorts
O Porto do Açu, em São João da Barra, no Norte Fluminense, se tornou 
o primeiro porto no Brasil a receber a certificação EcoPorts, principal 
iniciativa de certificação do setor. A chancela, obtida esta semana, 
incorpora as principais normas de gestão ambiental reconhecidas 
internacionalmente, como a ISO 14001. Um dos objetivos da rede é pa-
dronizar boas práticas de gestão ambiental do setor portuário por meio 
da cooperação e compartilhamento de conhecimento. A conformidade 
com o padrão PERS - Port Environmental Review System é avaliada de 
forma independente pela empresa certificadora Lloyd’s Register Quality 
Assurance. O certificado tem validade de dois anos (www.portodoacu.
com.br).

Prospecção presencial 
ou virtual: 

faz diferença?

Prospectar, de uma 
maneira bem simples, 
significa ir atrás do 
seu potencial cliente

Essa é uma das etapas 
mais importantes do 
processo de vendas, 

principalmente, porque no 
mundo competitivo em que 
vivemos, não é possível ficar 
de braços cruzados esperando 
que as pessoas simplesmente 
descubram você, sua empre-
sa, seus produtos e serviços 
e entendam que tudo isso é 
essencial para elas próprias 
ou para a empresa que elas 
representam. Porém, é im-
portante que você saiba que 
há processos e uma série de 
critérios envolvidos na pros-
pecção de um cliente. 

Você ou sua equipe de ven-
dedores não vão abordar qual-
quer pessoa na rua e, muito 
menos, farão esse contato sem 
método ou tentando realizar 
uma venda a qualquer custo. 
O primeiro passo para uma 
prospecção eficiente é encon-
trar os potenciais clientes, que 
correspondam ao perfil ideal 
para o seu negócio e começar 
a construção de uma relação, 
de forma que ele evolua no 
funil de compras e se torne, 
efetivamente, seu cliente. 

Essa é uma das etapas mais 
estratégicas, importantes e de-
safiadoras do processo de pros-
pecção. É preciso pesquisar o 
mercado, avaliar maneiras de 
fazer conexão com as pessoas 
e traçar planos para oferecer 
as soluções da empresa de 
maneira atrativa aos contatos. 
Só assim há geração de valor 
para o negócio. Você pode usar 
uma série de técnicas para 
prospectar, efetivamente, um 
cliente. É preciso avaliá-las e 
entender qual faz mais sentido 
para a empresa. 

Atualmente, com as ferra-
mentas digitais disponíveis e 
o aprimoramento das tecno-
logias, faz bastante sentido 
usar esses avanços de maneira 
inteligente. Algumas empresas 
vão adotar, por exemplo, o 
método Outbound, em que o 
relacionamento com o poten-
cial cliente precisa ser cons-
truído do zero. Neste caso, 
telefonemas, e-mails, redes 
sociais e telemarketing são 
alguns meios de estabelecer 
um primeiro contato com o 
público-alvo. 

Outras, podem preferir o 

Inbound. Neste caso, o time 
de marketing utiliza SEO e/
ou marketing de conteúdo 
para atrair os potenciais 
clientes e a equipe de vendas 
se encarrega, na sequência, 
da aproximação com cada um 
por meio de ligações, e-mails 
e agendamento de reuniões. 
Apesar de não parecer, outra 
maneira de prospectar clien-
tes acontece pela indicação 
de um outro cliente, seja de 
maneira espontânea ou pela 
participação em um programa 
de indicações.

Também vale muito a pena 
refletir a respeito dos seus 
atuais clientes, aqueles que 
estão ativos e demandando 
seus produtos e serviços no 
momento. Avalie, por exem-
plo, quais foram os fatores que 
contribuíram para que eles 
se tornassem clientes da sua 
empresa. Quais foram os bene-
fícios e vantagens observados 
por eles, antes da contratação 
ou realização da primeira com-
pra, que se tornaram decisivos 
para eleger a sua marca como 
fornecedora? 

Essa é uma informação 
valiosa e deve ser utilizada na 
estratégia de atração de novos 
clientes. Enfim, há algumas 
possibilidades e estratégias 
que podem ser aplicadas e mui-
tas ferramentas que podem 
apoiar o avanço dos contatos 
e negociações. A tecnologia 
avançou bastante nos últimos 
anos - em especial nos últi-
mos meses - e a prospecção 
feita usando os meios digitais 
vem ganhando cada vez mais 
espaço. 

Dependendo do tipo de pro-
duto ou de serviço oferecido e 
de quem é o público com o qual 
a empresa se relaciona, fazer 
tudo online, em plataformas 
que permitam a realização de 
reuniões virtuais, pode ser 
extremamente positivo. Pou-
pa-se um tempo importante de 
deslocamento dos envolvidos, 
é possível otimizar a quanti-
dade de reuniões realizadas 
em um mesmo dia e, acima de 
tudo, as fronteiras deixam de 
existir e você passa a poder 
negociar independente da 
distância. 

Resta saber: você está prepa-
rado para esse novo momento?

(*) - É especialista em gestão de 
negócios e sócio-diretor 

da Prosphera Educação Corporativa, 
consultoria multidisciplinar 

com atuação entre empresas de 
diversos portes e setores 
(www.prosphera.com.br).

Haroldo Matsumoto (*)

Aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis 
que ainda não fizeram, junto ao INSS, a comprovação de 
vida em 2020 ou em 2021, no período de janeiro a junho 
de 2021, têm até o próximo dia 30 para se atualizar. A 
comprovação de vida deve ser feita na agência bancária 
onde o beneficiário recebe o pagamento. 

Quem já tem a biometria cadastrada no TSE ou no De-
natran pode acessar o aplicativo SouGov.br para consultar 
a situação da comprovação de vida e obter as orientações 
para realizá-la por meio de aplicativo móvel. Algumas 
instituições bancárias oferecem alternativas como prova 
de vida pelo caixa eletrônico ou por aplicativo móvel. 

O beneficiário deve confirmar as opções disponíveis e o 
horário de funcionamento junto ao banco. O prazo varia 
conforme o mês em que o recadastramento deveria ter 
sido feito em 2020. Pelo aplicativo ou site do Meu INSS 
é possível consultar a situação da prova de vida. A não 
realização do cadastramento não implica em cancelamento 
imediato do benefício. 

Antes disso, há outras duas etapas: bloqueio e sus-
pensão do pagamento. Durante o mês de setembro, 
quem teve o benefício bloqueado em junho entra agora 

Com isso, o indicador 
atingiu 75,3 pontos, 
em uma escala de 

zero a 200 pontos, o menor 
patamar desde abril deste 
ano (72,1 pontos).

Houve piora tanto na per-
cepção dos consumidores 
brasileiros sobre as expecta-
tivas em relação aos próximos 
meses, quanto em relação à 
situação atual. O Índice de 
Situação Atual caiu 1 ponto, 
para 68,8 pontos. Já o Índice 
de Expectativas recuou 9,8 
pontos, para 81,1 pontos.

“A confiança dos consu-

O índice registrou o menor patamar desde abril (72,1 pontos).
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Pelo aplicativo ou site do Meu INSS é possível consultar a 
situação da prova de vida.
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O avanço da vacinação e o conse-
quente aumento da circulação de 
consumidores deverão fazer com 
que o Natal de 2021 registre a maior 
oferta de vagas temporárias para o 
período nos últimos oito anos. De 
acordo com projeção da Confedera-
ção Nacional do Comércio (CNC), a 
estimativa é que haja a contratação 
de 94,2 mil trabalhadores para aten-
der ao aumento sazonal das vendas 
neste fim de ano. A entidade prevê 
ainda aumento de 3,8% nas vendas 
natalinas, em comparação com o 
ano passado.

Em 2020, a principal data comemo-
rativa do comércio coincidiu com a 
segunda onda da pandemia do novo 
Coronavírus, o que fez com que a con-
tratação de temporários para o Natal 
fosse a menor em cinco anos (68,3 mil). 
O presidente da CNC, José Roberto 
Tadros, destaca que a mudança de 
cenário em 2021 renova a esperança 
dos varejistas. “Os estabelecimentos 
comerciais estão voltando a receber 
um fluxo maior de consumidores e, 
consequentemente, têm registrado 
avanços sucessivos nas vendas desde 
abril deste ano”.

Os maiores volumes de contrata-
ções deverão acontecer nos ramos de 
vestuário (57,91 mil vagas) e de hiper 
e supermercados (18,99 mil). Fabio 
Bentes, economista da CNC respon-
sável pelo estudo, lembra que as lojas 
de vestuário, acessórios e calçados são, 
historicamente, as que respondem pela 
maior parte dos empregos temporários 
neste período do ano. “Enquanto o fa-
turamento do varejo cresce em média 
34% na passagem de novembro para 
dezembro, no segmento de vestuário 
o faturamento costuma subir 90%” 
(Gecom/CNC).

Confiança do consumidor 
recuou 6,5 pontos em setembro
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 6,5 
pontos na passagem de agosto para setembro deste ano

ção iniciada em abril, após 
a segunda onda da Covid-19. 

A queda foi determinada 
pela combinação de fatores 
que já vinham afetando a 
confiança em meses an-
teriores, como a inflação 
e desemprego elevados, e 
de novos fatores, como o 
risco de crise energética 
e o aumento da incerteza 
econômica e política com im-
pacto mais acentuado sobre 
as expectativas em relação 
aos próximos meses”, afirma 
a pesquisadora da FGV Vivia-
ne Seda Bittencourt.

midores brasileiros caiu ex-
pressivamente em setembro, 

confirmando a interrupção 
da tendência de recupera-

Aposentados e pensionistas têm até 
o dia 30 para prova de vida

na etapa de suspensão. Se ainda assim não atualizar os 
dados nessa segunda etapa, o benefício será cancelado. 
A prova de vida deve ser feita uma vez por ano, no mês 
do aniversário, conforme estabelecido na Portaria nº 
244 e Instrução Normativa nº 45, ambas de 15 de junho 
de 2020 (ABr).

Contratação de temporários para o Natal será a maior em oito anos



Omnichannel mal 
planejado é beco sem 
saída para o cliente

Você já deve ter 
ouvido falar que todos 
os caminhos levam a 
Roma. Pois pense na 
mítica capital italiana 
como sendo o cliente

Na lógica do mercado 
atual, é para ele que 
todos os percursos 

devem convergir. Essa é a 
máxima do omnichannel - a 
de fazer com que um pro-
duto ou serviço chegue ao 
seu destino, não importa por 
qual meio. O que se torna 
fundamental nessa jornada, 
na verdade, é como, quando 
e em que condições o item 
“viajante” vai chegar. 

Porque, sobretudo no 
cenário atual de muitos 
fornecedores disputando 
a atenção dos consumido-
res, estes se tornam cada 
vez mais exigentes, e não 
é exagero dizer, já que nos 
referimos a Roma, que que-
rem ser tratados como reis, 
ou imperadores. 

Houve um tempo em que 
as pessoas encontravam 
aquilo de que necessitavam 
na lojinha ou na mercearia 
perto de casa. Essa pro-
ximidade, aliás, facilitava 
muito suas vidas, uma vez 
que não precisavam per-
correr grandes distâncias 
para fazer suas compras. 
O desejo por comodidade 
não mudou; pode-se dizer 
até que cresceu. O que se 
transformou, na verdade, foi 
o conceito de proximidade. 

Não precisamos mais ca-
minhar nem até a esquina 
se não quisermos: as enco-
mendas vêm até nós sem 
que deixemos o conforto do 
lar. O que o cliente mais quer 
são alternativas. Poder pes-
quisar um item na internet, 
por exemplo, e buscá-lo na 
loja. Ou, se estiver no ponto 
físico e não encontrar lá o 
que procura, ter como fazer 
o pedido no site e receber 
o produto em casa o mais 
rapidamente possível. 

Além disso, deseja acesso 
às promoções por todos os 
canais, sem ser surpreen-
dido com um preço mais 
em conta no e-commerce 
do mesmo item pelo qual 
pagou mais caro, no mesmo 
dia, em uma loja física. A 
diversidade de caminhos de 
compra, por sinal, se mos-
tra ainda mais importante 
numa conjuntura que con-
grega perfis tão diferentes 
de consumidores. 

Uma marca pode ser bus-
cada tanto por alguém que 
nasceu na época em que 
predominavam as quitandas 
de bairro quanto na era em 
que já se sai digital do berço. 
O segredo para pavimentar 
com sucesso os pontos de 
contato com o público que 
se quer alcançar está nos 
cruzamentos das vias que 
levam a ele. É preciso haver 
coerência na comunicação, 

lembrando que, embora 
os canais sejam muitos, a 
marca precisa ter a mesma 
personalidade e transmitir 
os mesmos valores em todos 
eles. 

Claro que as formas de 
linguagem variam de um 
para outro. E devem ser 
adequadas também ao perfil 
do cliente em questão. É 
preciso conhecê-lo a fundo, 
e isso é vital na estratégia do 
omnichannel. Não adianta 
colocar uma estrutura em 
pé se ela não se sustentar em 
todos os pilares. Um projeto 
mal planejado pode, em vez 
de gerar fluxo, bloquear os 
acessos aos consumidores, 
fazendo com que eles deem 
meia-volta sem perspectiva 
de retorno. 

Os cuidados na estratégia 
são vitais principalmente 
se considerarmos que 60% 
dos brasileiros já consomem 
de forma híbrida, usando 
tanto o varejo físico quanto 
o online, segundo pesquisa 
realizada pela All iN e Social 
Miner, em parceria com a 
Opinion Box, em março des-
te ano. A mesma pesquisa 
dá sinais de como agradar 
essas pessoas. Entre as que 
foram entrevistadas, 57% 
disseram ser importante 
para elas poder usar nas 
lojas físicas os cupons de 
desconto que são dados 
no site ou no aplicativo da 
marca. 

Para um percentual ainda 
mais significativo (83%), é 
imprescindível haver uma 
política unificada de pre-
ços e promoções entre os 
diferentes canais de venda. 

E, pelo jeito, o mercado 
não está fazendo a lição de 
casa com louvor: apenas 
34% dos consultados afir-
maram só ter vivenciado ex-
periências positivas de com-
pra nos meses anteriores à 
realização do levantamento. 
No contexto atual de tantas 
exigências e tantos meios 
para atendê-las, é fácil se 
perder no emaranhado de 
trajetos. 

Traçando um paralelo, é 
como o turista de primeira 
viagem em uma cidade 
como Roma. Sim, voltamos 
a ela para concluir essa 
análise. A chamada Cidade 
Eterna, como é conhecida, 
é promessa de uma grande 
jornada, mas só o viajan-
te que traçou suas rotas 
previamente, mapeando 
com cuidado seus passos, 
conseguirá tirar o melhor 
proveito possível das atra-
ções que a capital italiana 
tem a oferecer. 

Todos os caminhos levam 
a Roma; porém, sem estra-
das muito bem sinalizadas, 
é grande o risco de não se 
chegar a lugar algum. 

(*) - É Head of Sales na Webjump, 
agência especialista em operações 

B2B e B2C e principal Magento 
Partner na América Latina 

(www.webjump.com.br).

Caio Camarini (*)
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Com a chegada da pandemia, observamos uma série de 
mudanças de comportamento fora e dentro das empresas. 
Isso dificultou a retenção de talentos em um momento de 
grave instabilidade econômica. Em contrapartida, as em-
presas mais competitivas, como as startups e as fintechs, 
startups da área financeira, continuaram seus processos 
de contrações e conseguiram manter o crescimento ativo 
dentro do mercado.

Um estudo realizado pela Inside Fintech Report, mostra 
que as fintechs brasileiras tiveram uma captação recorde 
de investimento em 2020, e as startups, no geral, captaram 
US$ 1,9 bilhão no último ano, 73% a mais do que em 2019. 
O estudo ainda revela que o segredo é ter uma equipe 
motivada e alinhada com os princípios da empresa.

A especialista em Direito para startups do Lage & Oli-
veira Advogados, Lorena Lage, conta que, para startups, 
a retenção de talentos é muito mais importante do que 
para empresas tradicionais, ainda mais para aquelas que 
estão em fase inicial. “As empresas são criadas e compostas 
por pessoas. E, para uma startup que está começando, 
é importante formar um time sólido e estruturado, para 
que o investimento feito gere resultados. 

E, em meio a uma dificuldade enorme de encontrar 
profissionais na área tecnológica, atrair e reter talentos 
passa a ter uma importância adicional para as startups”, 
afirma. Outra opção é investir em ferramentas que 
auxiliem o processo dentro das startups. O Vesting, 
por exemplo, é uma ferramenta que possibilita ao co-
laborador adquirir participação societária na startup, 
de forma progressiva, caso cumpra os prazos e demais 
condições acordadas. 

“Para o empreendedor, a ferramenta possibilita atrair 
e reter talentos desde o início do negócio. Além de 
manter um clima organizacional agradável no time”, 
aconselha a advogada. Este formato permite à empresa 
selecionar a dedo os colaboradores que pretende reter, 
oferecendo condições interessantes para o crescimento 
conjunto.

Já quem está em busca de um plano de ações para im-
pulsionar o negócio, mostrando o que o colaborador pode 

Em meio a dificuldade de encontrar profissionais na área de TI, 
atrair e reter talentos passa a ter uma importância adicional.

O avanço da digitali-
zação trouxe para o 
cotidiano de empre-

sários muitos desafios, como 
a conversão da informação 
em insights para os negócios. 

Dados da pesquisa da Al-
teryx, por exemplo, demons-
tram que existe no mercado 
brasileiro uma discordância 
entre profissionais com co-
nhecimentos de análise de 
dados e a aplicação efetiva 
das informações nas estra-
tégias. Ou seja, a mão de 
obra qualificada com com-
petências na área de dados 
é muito superior à liberdade 
cedida por líderes e gestores 
para a aplicação dos conhe-
cimentos adquiridos. 

Roberto Vilela (*), con-
sultor empresarial e mentor 
de negócios, explica que 
este desequilíbrio acontece, 
principalmente, pela falta 
de conhecimento e noções 
da eficácia que tais ferra-
mentas podem trazer para 
os negócios. “O ecossistema 
das empresas passou por um 
súbito rompante e muitos 
empreendedores não esta-
vam preparados para tanto. 
Ainda que real, essa justi-
ficativa não pode servir de 

O mercado é digital e esse é um movimento sem retorno, então 
não há mais espaço para suposições.

Na corrida pela digitalização, 
empresas que analisam 

dados se destacam
Data driven, big data, analytics, métricas. São diversos os termos que se popularizaram no mercado no 
último ano, mas que possuem um propósito em específico: o uso de dados para potencializar os negócios

habilidade de administrar 
uma cultura analítica que 
é, sobretudo, orientada por 
dados”, cita Vilela. Além de 
estimular vendas e apontar 
onde realizar melhorias den-
tro das empresas, a análise 
de dados é um forte aliado 
da tomada de decisão, capa-
citando líderes para escolhas 
mais inteligentes dentro do 
mercado, conforme ressalta 
o especialista. 

“É preciso olhar com cui-
dado e atenção as movimen-
tações do mercado. Ainda 
que inesperadas, essas mu-
danças já se apresentavam 
no decorrer dos últimos 
anos e agora precisam ser 
aliadas aos conhecimentos 
já adquiridos durante a jor-
nada do empreendedor. Não 
significa que antigas habili-
dades tenham sido supridas, 
o que existem são maneiras 
aprimoradas de realizar as 
funções e que permitem 
uma análise preditiva dos 
negócios, utilizando o pas-
sado para prever cenários 
futuros”.

(*) É  consultor empresarial e mentor 
de negócios, especialista nas áreas de 

gestão e estratégias comerciais 
(www.orobertovilela.com.br).
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pretexto para a estagnação. 
O mercado é digital e esse é 

um movimento sem retorno, 
então não há mais espaço 
para suposições. Quem 
quer manter a longevidade 
da empresa, precisa com-
preender, aceitar e aderir a 
este novo mundo”, diz. Em 
outro estudo, encomenda-
do pela Dell Technologies, 
batizado de Paradoxo dos 
Dados, aponta-se que 73% 
dos executivos brasileiros 
compreende a importância 
dos dados, porém são so-
mente 28% destes empre-
endimentos que chegam a 
realizar adequadamente o 
tratamento das informações. 

Além disso, 71% das di-
retorias empresariais não 
incentivam ou fomentam 
a análise de dados. “Esse 
movimento também faz 
com que gestores acabem 
perdendo tempo no de-
sempenho de suas funções 
- por realizar retrabalhos 
- e no mercado, já que não 
empregar tais informações 
nas estratégias diminui a 
assertividade e eficiência 
dos processos. 

Os insights trazem a se-
gurança necessária para 
impulsionar e otimizar orga-
nizações. A resiliência em-
presarial será demonstrada 
neste pós pandemia pela 

Como reter talentos e impulsionar 
o crescimento da empresa

ganhar em conjunto com o crescimento da empresa, num 
médio e longo prazo, o Stock Options é uma boa solução. 
Ele é um tipo de incentivo de Longo Prazo (ILP), por meio 
do qual a empresa oferece aos colaboradores a opção de 
adquirir suas ações a um valor que é definido previamente, 
após passado certo período de tempo e após cumpridas 
determinadas atividades para a empresa. 

A ideia é tornar a compra de ações um incentivo adicio-
nal para se manter na empresa, já que a empresa abre a 
oportunidade para que os interessados em crescer junto 
com o negócio, possam entender o que devem fazer para 
conquistar esse tipo de oportunidade, mirando algo num 
prazo maior e não de forma imediatista.

Independente da ferramenta que o empreendedor 
escolher, o mesmo deve estar ciente que a otimização 
de processos, junto com as boas práticas de retenção de 
talentos, fazem o negócio crescer. “Não dá para reter bons 
talentos sem uma comunicação transparente, feedback 
constante e um bom clima organizacional”, completa 
Lorena. - Fonte e outras informações: Lage & Oliveira 
Sociedade de Advogados.
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Flávio Pinheiro Neto (*)

Empreender é um ato arriscado que 
demanda conhecimento, planejamen-
to e coragem. 

Muitos, ao decidir traçar o caminho 
do empreendedorismo, decidem bus-
car apoio - e até mesmo segurança 
- em um parceiro, um sócio, alguém 
com quem possa dividir os riscos e as 
decisões importantes. É nesse ponto, 
quando a estruturação de sociedades 
ocorre, que o direito societário, verten-
te do direito empresarial que aborda 
as características, regras e detalhes 
sobre as relações entre sócios, entra 
em atuação. 

Em um cenário de transformações, 
planejar este investimento, bem 
como compreender as possibilidades 
societárias que envolvem o negócio se 
apresenta como um dos mais eficientes 
mecanismos para a redução de riscos. 
O Brasil conta com dois tipos de so-
ciedades empresariais que abordam os 
interesses dos envolvidos, bem como 
dos investidores: a personificada e a 
não personificada. 

A diferença se dá, basicamente, pelo 
registro ao órgão competente, Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas ou na Junta 
Comercial, variando conforme sua na-
tureza civil ou empresarial. Essa ação 
não acontece na modalidade não per-

sonificada de sociedade, fazendo com 
que os efeitos contratuais previstos 
possuam validade somente entre os 
sócios e não perante terceiros, o que 
podemos chamar também de contrato 
de gaveta.

Ainda que ambas sejam constitu-
cionais, aderir ao modelo não per-
sonificado  pode colocar o negócio 
em perigo. Há que se entender que 
o direito societário é um segmento 
envolto em constantes inovações, 
que acompanham as necessidades 
do mercado, buscando otimizar a or-
ganização da estrutura empresarial. 
Por este motivo, a não oficialização 
de tal contrato deixa a empresa e os 

envolvidos desprovidos de respaldo 
legal. 

Carecendo da personalidade jurí-
dica, sociedades não personificadas 
ficam suscetíveis a riscos desnecessá-
rios, cabendo aos indivíduos a busca 
por provar sua participação quando 
em casos extremos de desacordos. 
Em um ambiente, como o atual, onde 
são altas as oportunidades de expan-
dir e crescer em empreendimentos, 
arriscar negócios em modalidades 
como esta demonstra um retrocesso 
desnecessário. 

Atualmente, diferentes medidas 
são tomadas diariamente para a 
simplificação de sistemas e desbu-

rocratização de operações, como é o 
caso do Marco Legal das Startups e 
do Empreendedorismo Inovador, que 
buscam implementar novos conceitos 
no arcabouço regulatório das leis das 
sociedades por ações, propiciando 
um avanço no ambiente empresarial. 

Fato como este reforça que, no pro-
cesso de constituição das organizações, 
a participação de profissionais especia-
lizados não só possibilita a estruturação 
coesa dos negócios, como também 
traz segurança para os envolvidos, 
fomentando uma base sólida para a 
consolidação e desenvolvimento das 
organizações. - Fonte e mais informa-
ções: (www.fpnadvogados.com.br).

Contratos societários não personificados indicam riscos
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Procomp Indústria Eletrônica Ltda.
CNPJ nº 54.083.035/0001-60

Demonstração dos resultadosBalanço Patrimonial
Demonstrações Financeiras findos em 31 de julho de 2021 (Em  Reais)

Paulo Monteiro - Administrador Geral 
CPF 042.350.178-02

Hamilton Akira Kasaishi - Contador
 CRC - 1SP-262983/O-2

Receita operacional bruta 2021
Venda de produtos 11.001.860
Serviços prestados 346.269.912
 357.271.772
Deduções: Impostos sobre as vendas (49.281.910)
Devoluções e abatimentos (1.771.934)
 (51.053.843)
Receita operacional líquida 306.217.929
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados (215.598.471)
Lucro bruto 90.619.458
Despesas de vendas (19.494.288)
Despesas administrativas  (36.457.396)
Despesa com pesquisa e desenvolvimento (1.500.559)
Perda por redução ao valor recuperável das contas a receber (6.954)
Outras Receitas (despesas) liquidas (6.142.476)
Resultado antes das receitas (despesas)
 financeiras líquidas e impostos 27.017.785
Receitas financeiras 9.700.308
Despesas financeiras (1.619.003)
Receitas (despesas) financeiras 8.081.305
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS 35.099.090
Imposto de renda e contribuição social (12.165.119)
Resultado do Exercício 22.933.971

Ativo 2021
Circulante 251.173.401
Caixa e equivalentes de caixa 29.964.616
Contas a receber de clientes 89.929.146
Estoques 79.396.108
Imposto a recuperar 27.270.725
Imposto de renda e contribuição social 13.659.142
Despesas antecipadas 643.180
Outros créditos 10.310.484
Não circulante 102.684.536
Depósitos judiciais 34.305.378
Imposto a recuperar 3.317.450
Imposto de renda c contribuição social 31.412.547
Outros créditos 324.853
Total Realizável a Longo Prato 69.360.229
Investimentos 911.537
Imobilizado 12.253.623
Intangível 3.031.776
Leasing 17,127,371
Total do Ativo 353.857.936

Passivo e Patrimônio 2021
Circulante 129.679.967
Fornecedores 43.931.700
Salários e férias a pagar 27.872.761
Impostos e contribuições a recolher 5.727.194
Outros contas a pagar 25.158.591
Provisões Diversas 19.149.345
Leasing 7.840.376
Não circulante 144.670.437
Impostos e Contribuições a recolher 919.233
Provisão para contingências 28.551.050
Mútuos a pagar 64.499.759
Leasing 9.294.381
Benefício a empregados 41.406.014
Patrimônio líquido 79.507.532
Capital social 453.661.153
Prejuízos Acumulados (374.153.622)
Total do Passivo 274.350.404
Total do Passivo e Patrimônio 353.857.936

Bethacorp Incorporadora Ltda.
CNPJ -11.676.479/0001-05 - NIRE: 35.224.103.775

Ata de Reunião de Quotistas
Data/Hora/Local: Aos 20/09/2021, às 10h, na sede da sociedade, Rua Adelino Cardana, 293, CEP 06001-
147, Bethavile I, sala 101, Bloco C, Barueri/SP. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensadas. Mesa: 
Presidente: Piraci Oliveira, OAB/SP 200.270, Secretário: Paulo Henrique de Souza Vespoli, OAB/SP 
271.979. Ordem do dia e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (a) A sócia Sispar Empreendimen-
tos Imobiliários Ltda., reduz sua participação na sociedade e os sócios decidem liquidar parcialmente suas 
quotas, com a consequente redução de sua participação (5.000.000 de quotas). Nesse contexto restam 
24.400 quotas que seguem na titularidade do sócio que ora tem a participação reduzida. O pagamento das 
mesmas ocorrerá mediante a dação em pagamento das seguintes unidades imobiliarias localizadas no único 
investimento da sociedade, quais sejam: conjuntos, 101, 107, 110, localizados no 1º andar; conjuntos 408 e 
411, localizadas no 4º andar, conjuntos 604 e 608, localizados no 6º andar, conjuntos 1513 e 1514 localiza-
dos no 15º andar, conjunto 1706 localizado no 17º andar, conjunto 1802 localizado no 18º andar, conjuntos 
1907, 1913, 1914 e 1915 localizados no 19º andar, e conjunto 2011 localizado no 20ª andar. Encerramento: 
Nada mais. A Ata foi lida e aprovada e autorizada a sua publicação em forma de extrato, foi por todos os 
presentes assinada. Barueri, 20/09/2021. Assinaturas: Mesa: Presidente: Piraci Oliveira; Secretário: Paulo 
Henrique de Souza Vespoli. Sócio: Sispar Empreendimentos Imobiliários Ltda., PP. Silvio Sandoval Filho.

Refazenda Participações Ltda.
NIRE 35.218.936.621 - CNPJ/ME 06.207.239/0001-13

Ata de Reunião de Sócios
Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados, a saber: (i) Caio Roberto Chimenti Auriemo, RG 
3.312.097-3 SSP/SP, CPF 098.182.948-15, representado por seus procuradores, Ricardo Magnanini Auriemo, 
RG 11.966.823-3 SSP/SP, CPF  261.924.938-47; Renato Magnanini Auriemo, RG 28.287.287-5 SSP/SP, CPF  
283.638.548-08; (ii) Dulce Magnanini Auriemo, RG 4.396.520-SSP/SP, CPF  213.778.078-00, representada por seus 
procuradores Ricardo Magnanini Auriemo e Renato Magnanini Auriemo, acima qualificados; únicos sócios 
da Refazenda Participações Ltda., com sede em São Paulo/SP, Rua Gomes de Carvalho, 1.666, 1º andar, conjunto 
11, Vila Olímpia, CNPJ 06.207.239/0001-13, JUCESP/NIRE 35.218.936.621. Deliberações Aprovadaspor Unani-
midade: Redução do capital social da Sociedade em até R$ 140.000.000,00, de forma proporcional à parti-
cipação dos sócios, uma vez que este se encontra excessivo em relação ao seu objeto social, procederá o cancelamento de 
até 140.000.000 de quotas, com valor de R$ 1,00 cada uma. O pagamento aos sócios se dará em moeda corrente nacional, 
créditos, outros direitos, bens ou ainda em participações detidas em outras sociedades. Fica a administração da Sociedade 
autorizada a praticar todos os atos necessários para a formalização e execução da redução de capital ora aprovada. Encer-
ramento: Nada mais. SP, 23/09/2021. P.p. Caio Roberto Chimenti Auriemo, Ricardo Magnanini Auriemo, Re-
nato Magnanini Auriemo. P.p. Dulce Magnanini Auriemo, Ricardo Magnanini Auriemo, Renato Magnanini Auriemo.

Terra Molhada Participações Ltda.
CNPJ n° 01.152.395/0001-00 - NIRE 35.2 13.713.747

Ata de Reunião de Sócios
Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados, a saber: (i) Ricardo Magnanini Auriemo, RG 11.966.823-3 SSP/SP, CPF/
MF 261.924.938-47; (ii) Adriana Auriemo Miglorancia, RG 11.966.828-2-SSP/SP, CPF/MF 213.778.018-61; (iii) Renato Mag-
nanini Auriemo, RG 28.287.287-5-SSP/SP, CPF/MF  283.638.548-08; (iv) Guilherme Magnanini Auriemo, RG 28.297.297-3 
SSP/SP, CPF/MF 218.501.968-69; únicos sócios da Terra Molhada Participações Ltda., com sede em São Paulo/SP, Rua Go-
mes de Carvalho, 1.666, conjunto 31 e 32, Vila Olímpia, CNPJ/MF 01.152.395/0001-00, JUCESP/NIRE 35.213.713.747, em 12/04/1996. 
Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Redução do capital social da Sociedade em até R$ 53.000.000,00, 
de forma proporcional à participação dos sócios, uma vez que este se encontra excessivo em relação ao seu objeto social, procederá o 
cancelamento de até 53.000.000 de quotas, com valor de R$ 1,00 cada uma. O pagamento aos sócios se dará em moeda corrente nacional, 
créditos, outros direitos, bens ou ainda em participações detidas em outras sociedades. Fica a administração da Sociedade autorizada a 
praticar todos os atos necessários para a formalização e execução da redução de capital ora aprovada. Encerramento: Nada mais.  
SP, 10/09/2021. Ricardo Magnanini Auriemo, Adriana Auriemo Miglorancia, Renato Magnanini Auriemo, Guilherme Magnanini Auriemo.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Pedro Zimmer (*)

O marketing e as vendas estão passando por uma 
mudança nada silenciosa. A mudança do áudio. 
Cada vez mais empresas como MasterCard, Nissan, 

Intel e várias outras estão investindo em sonic branding, 
podcasts e outros tipos de conteúdo em áudio. E uma das 
razões disso, se deve a uma mudança de interface que está 
acontecendo com o consumidor na internet. 

Em 2008 eu visitei a cidade de Porto Alegre, e sendo de 
uma cidade do interior, não poderia perder a oportunidade 
de ir a uma sala de cinema “de cidade grande” e assistir um 
lançamento da época. O filme que escolhi foi o Homem de 
Ferro, que me trouxe um dos maiores sonhos de consumo 
da minha vida. Não, não é o traje que te faz voar e nem o 
carro Shelby Cobra que é destruído quando o personagem 
tenta pousar pela primeira vez. O meu sonho de consumo 
se chama J.A.R.V.I.S., uma inteligência artificial que está 
presente na casa de Tony Stark, sempre pronta para res-
ponder perguntas, fazer sugestões e algumas piadas muito 
mais engraçadas do que as minhas. Meu sonho sempre foi 
poder estar deitado na cama e gritar “Jarvis, pede uma 
pizza!” e só levantar com o som da campainha avisando 
que o entregador chegou.

Acontece que esse sonho já não é mais tão distante. Os 
assistentes de voz estão cada vez mais comuns dentro de 
nossas casas. Nos Estados Unidos, 128 milhões de pessoas 
já contam com essa tecnologia em casa. E dessas, 23 mi-
lhões já compraram através do assistente de voz. Projeções 
estimam que o número de pessoas utilizando assistentes de 
voz aumentará em mais de 50% nos próximos anos. Navegar 
pela internet utilizando apenas o som já é uma realidade. 
A sua empresa está preparada para isso?

Diferenciar a sua marca por meio do som está se tornando 
cada vez mais importante. Especialmente pois em pouco 
tempo, seus clientes entrarão em contato com sua marca 
apenas através do som, e as empresas que já possuem 
uma identidade sonora estabelecida antes dessa mudança 
acontecer estão em vantagem. 

Hoje, as principais objeções para clientes comprarem 
através da voz pela internet estão relacionadas a confiança 
e segurança. É claro, a tecnologia está apenas começando, 
então é esperado que leve um tempo para o consumidor 
se adaptar. Além disso, é um território pouco explorado, 
você apenas pode comprar na Amazon se estiver utilizando 
uma Alexa. O mercado ainda vai evoluir muito. E mesmo 

que a compra em si seja feita através de uma tela, afinal, 
parece estranho comprar uma camiseta sem vê-la antes, 
a experiência pode começar pelo áudio. “JARVIS, por 
favor me conta sobre a nova coleção da Louis Vitton”, 
“Qual a diferença entre os modelos novos de telefone da 
Samsung?”. Uma empresa bem preparada para não só 
responder a essas perguntas, mas criar uma experiência 
incrível com isso, tem a chance de conquistar uma relação 
mais sincera com o consumidor. 

Eu entendo que isso tudo parece ter saído diretamente 
de uma parte do roteiro do filme que acabou sendo deixada 
de lado. Para nós, é estranho pensar em como podemos 
confiar em uma caixinha falando sobre um produto, e de-
cidir comprá-lo através disso. Mas… em 2008 eu também 
achava completamente inconcebível comprar um tênis 
antes de prová-lo. As coisas mudam. E as marcas que se 
adaptam, prosperam.

(*) - é um produtor de áudio que ajuda artistas, marcas, empresas 
e profissionais a compartilhar as suas histórias meio do som, graduado 

em Music Production pela Full Sail University, já atuou no mercado brasileiro 
e internacional, trazendo novas possibilidades para seus clientes engajarem 

emocionalmente com o público, trazendo mais resultado, 
fidelidade e lucratividade.

A próxima geração de vendas 
pela internet

O resultado, apontado 
por uma pesquisa 
da plataforma de 

monitoramento de mercado 
Hibou, demonstra como é 
imprescindível para qual-
quer empresa priorizar a re-
lação com os clientes como 
um dos pilares do negócio, 
independente do tamanho 
ou setor de atuação.

Mas como alcançar um 
atendimento efetivo? A lí-
der de ouvidoria da fintech 
Asaas, Maiara Gonçalves 
Vieira, dá algumas dicas 
para quem quer avançar 
no relacionamento com 
os clientes. Com essas 
ações, a sua companhia 
foi premiada como a “Em-
presa que mais evoluiu” 
no Prêmio ReclameAQUI 
2020 e está novamente 
concorrendo na categoria 
de “Soluções Financeiras” 
em 2021. Verifique:
 1) Tenha uma equi-

pe capacitada - O 
primeiro passo para 
alcançar um atendi-
mento efetivo é o in-
vestimento na equipe 
da área. Afinal, são 
esses profissionais que 
estarão na linha de 
frente para a constru-
ção de vínculos com os 
clientes durante toda a 
sua jornada. Por isso, 
eles precisam estar 
bem capacitados, pas-
sando por treinamen-
tos frequentes para 
aprimorar suas técni-
cas de abordagem e de 
comunicação.

 2) Incentive o diálogo 
empático - É funda-
mental que os colabo-
radores entendam os 
clientes da empresa 
e estejam dispostos 
a dialogar com empa-
tia e preocupação — 
os responsáveis pelo 
atendimento devem se 
colocar na situação do 
consumidor e mostrar 
que o compreendem 
de forma clara. É com 
essa escuta ativa que 

Reclamações e sugestões de clientes devem ser o ponto de partida para mudanças em processos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 066/2021; Objeto: 
Aquisição de pneus novos, entrega única - Entrega das Propostas: a partir 
de 27/09/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.
br/ - Data de Abertura das Propostas: 07/09/2021 às 13h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e 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

Lucio Empreendimentos e Participações Ltda.
NIRE 35.212.812.326 - CNPJ 00.424.129/0001-27

Extrato da Ata de Reunião de Sócios em 22.09.2021
Data, Hora, Local: 22.09.2021, às 11hs, sede social, Rua do Rócio, nº 350, sala 1, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Wilson Pinto Rodrigues, Secretário: Firmino Matias Lucio Junior. De-
liberações Aprovadas: 1.) Redução do capital social da Sociedade em até R$ 35.000.000,00, de forma pro-
porcional à participação dos sócios, uma vez que este se encontra excessivo em relação ao seu objeto social, nos termos 
do inciso II do Artigo 1.082 do Código Civil. Em razão da redução de capital, procederá o cancelamento de até 35.000.000 
de quotas, com valor de R$ 1,00 cada. O pagamento aos sócios se dará em moeda corrente nacional, créditos, outros di-
reitos, bens ou ainda em participações detidas em outras sociedades. Fica a administração da Sociedade autorizada a pra-
ticar todos os atos necessários para a formalização e execução da redução de capital. 2.) O cancelamento e reembolso de 
quotas no valor de até R$ 35.000.000,00, será feito com base no valor contábil. 3.) Pagamento do reembolso, median-
te a restituição em dinheiro, ou bens e direitos do ativo da sociedade, pelo valor contábil, conforme faculta o artigo 502 
do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580, de 22/11/2018). 4.) As sócias promoverão os documentos ne-
cessários para a restituição dos valores devidos em razão da redução do capital, nos termos aprovados acima e posterior-
mente arquivarão a alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 22.09.2021. Sócios: Firmino Matias Lucio Junior; Wilson Pinto Rodrigues; Luiz Alberto Matias Lucio Mendonça.

Lucio Engenharia e Construções Ltda.
NIRE 35.202.550.574 - CNPJ 45.587.532/0001-05

Extrato da Ata de Reunião de Sócios em 22.09.2021 
Data, Hora, Local: 22.09.2021, às 12hs, sede social, Rua do Rócio, nº 350, sala 1, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Wilson Pinto Rodrigues, Secretário: Firmino Matias Lucio Junior. Deli-
berações Aprovadas: 1.) Redução do capital social da Sociedade em até R$ 23.000.000,00, de forma propor-
cional à participação dos sócios, uma vez que este se encontra excessivo em relação ao seu objeto social, nos termos do in-
ciso II do Artigo 1.082 do Código Civil. Em razão da referida redução de capital social, procederá o cancelamento em até 
23.000.000 de quotas, com valor de R$ 1,00 cada. O pagamento aos sócios se dará em moeda corrente nacional, créditos, 
outros direitos, bens ou ainda em participações detidas em outras sociedades. Fica a administração da Sociedade autoriza-
da a praticar todos os atos necessários para a formalização e execução da redução de capital. 2.) O cancelamento e reem-
bolso de quotas no valor em até R$ 23.000.000,00, será feito com base no valor contábil. 3.) Pagamento do reembolso, 
mediante a restituição em dinheiro, ou bens e direitos do ativo da sociedade, pelo valor contábil, conforme faculta o artigo 
502 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580, de 22/11/2018). 4.) As sócias promoverão os documentos ne-
cessários para a restituição dos valores devidos em razão da redução do capital, nos termos aprovados acima e posterior-
mente arquivarão a alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 22.09.2021. Sócios: Firmino Matias Lucio Junior; Wilson Pinto Rodrigues; Luiz Alberto Matias Lucio Mendonça.

Bom atendimento é essencial 
para 94% dos brasileiros

O bom atendimento é fundamental para 94% dos brasileiros, ganhando de quesitos como garantia (81%) 
e preço (79%) na hora da escolha de um produto ou serviço

de possibilitar que 
cada área da empresa 
entenda melhor o que 
pode ser desenvolvi-
do para evitar novas 
reclamações sobre o 
mesmo assunto. 

“Acredito que esse é o 
grande diferencial das em-
presas que se destacam no 
atendimento: a mudança de 
mindset para uma cultura 
centralizada no cliente, que 
leva em consideração as 
necessidades e apontamen-
tos deles em cada decisão, 
em um trabalho conjunto e 
sem fim”, enfatiza Maiara.- 
Fonte e outras informações: 
(www.asaas.com).

lju
ba

ph
ot

o_
C

A
N

VA

será possível perceber 
como a empresa pode 
contribuir para solu-
cionar os problemas 
apontados; “uma boa 
conversa no tempo 
certo é capaz de resol-
ver a maioria deles”, 
comenta Maiara.

 3) Leve os aponta-
mentos em consi-
deração - Mesmo 
que a reclamação não 
tenha uma solução, o 
companheirismo e a 
demonstração de que 
se busca uma melhora 
também são boas prá-
ticas. Na pesquisa da 
Hibou, 96,7% dos en-
trevistados apontaram 
que, para eles, um bom 
atendimento significa 
um atendente que 
ouve o que eles estão 
falando. Reclamações 
e sugestões de clientes 
devem ser o ponto de 
partida para mudan-
ças em processos. 

 4) Seja omnichannel 
- A conveniência e a 
agilidade são outros 
pontos que devem 
ser levados em con-
sideração no plano 
de construção de um 
bom atendimento. 
Atualmente, é preci-

so conseguir atender 
por diversos canais, 
de maneira omni-
channel, permitindo 
que o cliente tire 
sua dúvida ou faça 
sua reclamação da 
maneira que lhe for 
mais conveniente. 

  “Para isso, é impor-
tante que a empresa 
busque uma estratégia 
conforme o tamanho e 
as características do 
seu público e da sua 
equipe de atendimen-
to. Aqui, no Asaas, a 
solução foi a criação de 
um sistema automa-
tizado de integração 
envolvendo todos os 
canais de atendimen-
to: chat, ligação, e-mail 
e WhatsApp”, explica 
a líder da ouvidoria da 
fintech.

 5) Envolva toda a em-
presa - As demandas 
que chegam dos aten-
dimentos devem ser 
bem distribuídas de 
acordo com a urgência 
e os setores respon-
sáveis. Esse encami-
nhamento evita que 
mensagens deixem 
de ser respondidas e 
problemas não sejam 
solucionados, além 
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 25 a 27 de setembro de 20216

Peshkova_CANVA

"Eu sou formado em Computação, e aqui é a Meca da 
tecnologia. Todo mundo ligado a essa área quer estar e 
conviver com esse lugar, e estar entre os melhores do 
mundo nessa área. Antes de vir para cá, a minha cabeça 
era muito voltada para tecnologia, o que eu conseguiria 
desenvolver do ponto de vista tecnológico, técnico, hard 
skills, etc. e quando eu cheguei aqui o que mais me surpre-
endeu foi a forma como as pessoas, os empreendedores, 
pensam e agem. 

O que eu aprendi no Vale com as pessoas é envolver o 
cliente na construção do seu produto desde o primeiro dia, 
construindo junto com ele e fazendo melhorias incrementais 
a partir dos feedbacks posteriores à construção", detalha. 
Hoje à frente de uma das maiores Venture Capital do Vale do 
Silício, ele diz: se você tem vergonha da primeira versão do 
seu produto é porque você lançou o seu produto tarde de-
mais. Esse é o mindset, (...) um dos grandes ensinamentos". 

Uma boa obsessão - "O Vale tem me ensinado a im-
portância de ser obcecada por atingir uma experiência de 
cliente excepcional. Atingir isso passa por se reinventar 
o tempo inteiro tendo um growth mindset, uma atenção 
incrível aos detalhes e continuamente sonhar grande. Este 
local ensina que o impacto que você pode ter no mundo 
é uma função do nível de esforço que você e o seu time 
colocam ao longo de anos de estudo e dedicação para uma 
causa", Mirelly Vieira de Moraes, CEO e cofundadora da 
Verbena Flores. 

Nunca foi sorte - "Você pode achar que as histórias de 
Elon Musk, Jeff Bezos, ou outros empreendedores menos 
conhecidos, aconteceram por acaso ou por sorte. Mas não 
existe over night success, mágica ou sorte. Todas as his-
tórias de sucesso ocorrem depois de anos de obstinação e 
dedicação pura a um objetivo. 

A grande vantagem do Vale é que ele agrega dezenas 
de milhares de pessoas com esse nível de work ethic e 
criatividade empresarial, criando um ambiente de alta 
performance e inovação onde essas conexões e sinapses 
se potencializam", avalia Antônio Ermírio de Moraes Neto, 
CEO e cofundador da XP Health. 

Pensar grande não é arrogância - "O Vale do Silício 
nos ensinou que pensar grande não é arrogância e que 
somos capazes de construir coisas incríveis. Aprendemos 
que não há limite para a criatividade humana e isso só é 
possível porque aqui existem todos os recursos necessários 
para inovar. O Vale tem o mais poderoso ecossistema de 
empreendedorismo do mundo", comenta Alexandre Hadade, 
CEO da Birdie, Board Member da Privalia e da Arizona, 
Endeavor Entrepreneur. 

A diversidade de pensamentos e o ambiente de negócios 
também são pontos levantados pela palestrante Giuliana 
Hadade, da Betafly Brandmakers: "Aqui o que mais importa 
é o que você está construindo e não qual roupa você usa, 
ou qual carro está dirigindo, ou o tamanho da sua conta 
bancária. A competição aqui é muito grande e lidar com a 
pressão é necessário para a saúde mental e física". 

É o conjunto desses valores, explicitados por quem está 
no Vale, que faz deste local único no mundo, resume Na-
tasha de Caiado Castro, da Wish International, empresa cuja 
missão é também unir esses cérebros. "É um ambiente que 
une o que há de melhor no mundo em termos de negócio, 
inovação e tecnologia: diversidade, valores, ambiente de 
competição de alto nível e abertura para novas ideias e 
mentes. Não há nada parecido por aí e, por isso mesmo, 
há grandes lições a serem aprendidas". 

(*) - É fundadora e CEO da Wish International, especialista em inteligência de 
mercado, Content Wizard e Investor. É também Board Member  

da United Nations e do Woman Silicon Valley Chapter.
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de empresas em novas formas de comunicação em rede e 
ciência de dados. É aplicável à biologia, tecnologias médi-
cas ou genômica, assim como às empresas de tecnologia 
empresarial e de consumo de alto nível", explica. 

Capital intelectual e reinvestimento - Bret Waters, 
professor de empreendedorismo em Stanford e investidor 
profissional em diversos segmentos de negócios, concorda 
com Natasha, da Wish: a capacidade dos agentes que tra-
balham no Vale do Silício de se reinventar ensina a impor-
tância da "cultura do reinvestimento". "Reinvestimento de 
capital financeiro e reinvestimento de capital intelectual. 
Aconteceu quando Leland Stanford decidiu pegar todo 
o dinheiro que ganhou como empresário e investi-lo na 
criação de uma grande universidade. 

Aconteceu quando um garoto de 16 anos chamado Steve 
Jobs ligou para Bill Hewlett (da HP) e pediu algumas peças 
de reposição e um emprego", exemplifica. Aconteceu quando 
os fundadores do PayPal pegaram os US $1,5 bilhão que 
conseguiram do eBay e, em vez de se aposentar, financiaram 
e/ou fundaram o Yelp, LinkedIn, Tesla, Facebook, SpaceX 
e um monte de outras empresas". 

Mais rápido do que nunca - Não é só a capacidade de 
reinvenção que mostra a resiliência do Vale do Silício. Para 
Edward Leaman, um dos maiores especialistas em branding 
do mundo e professor da Universidade de Stanford, a ve-
locidade com que o Vale muda e se adapta de forma eficaz 
e inovadora, é o que permitiu que as empresas da região 
conseguissem continuar produzindo o que fazem de melhor. 

"O Vale do Silício nunca parou durante a Covid-19. Reagiu à 
pandemia aumentando a velocidade da inovação, flexibilidade, 
adaptação e resiliência, trazendo para o presente o que parecia 
o futuro. O Vale do Silício possui uma incrível inteligência e 
visão sobre como criar um mundo melhorado por meio do 
empreendedorismo é um lugar que mantém a tensão em torno 
disso, recompensando a vitória incrivelmente bem", analisa. 

Construir com pessoas - Construir com o cliente e não 
para o cliente. Diversidade de pessoas e ideias. A abertura 
que as empresas do Vale do Silício sempre deram para todos, 
desde colaboradores até estudantes e empresários, é um 
dos alicerces que explicam o seu sucesso, afirma Felipe 
Lamounier, da Startse, e Head de Operações internacionais, 
além de responsável de operações no Vale do Silício, China, 
Israel, Portugal, e outros países fora do Brasil. 

As empresas que compõem o Vale do Silício, pólo de desenvolvimento tecnológico e inovação, localizado na Califórnia, nos 
Estados Unidos, vêm se recuperando da crise causada pela pandemia de forma mais rápida e efetiva que o restante da  

economia mundial. Isso não se deve a mera sorte: é a partir das mentes que habitam essa pequena região que o  
mundo se transforma e se reinventa. Em uma época como esta, em que reaprender é fundamental, o local se destaca. 

Mas qual o segredo do Vale do Silício? Quais são os 
componentes que fazem com que este local reúna 
os cérebros capazes de forjar as soluções, e ante-

cipar as tendências que estaremos inseridos no futuro? 
Natasha Caiado Castro (*), CEO da Wish International, 
e especialista em Inteligência de Mercado e em conectar 
pessoas e empresas do Vale, afirma que não há resposta 
fácil para essa pergunta, mas alguns caminhos podem 
ser apontados a partir de sua experiência trabalhando 
com as grandes empresas e mentes de lá: 

"A generosidade é uma das características que moldam 
a forma de pensar de quem trabalha e pensa por aqui. É 
um local que abrange diversidade e, com isso, diferentes 
formas de ver o mundo e pensar. Você tem grandes men-
tes disruptivas em um pequeno espaço, ou seja, consegue 
reunir a nata do pensamento de todo o mundo, o que vai 
gerar isso: soluções fora da caixa, inovadoras e que mudam 
o planeta", explica. 

Outro ponto levantado pela especialista é que, pelo Vale 
do Silício, fracasso não é sinônimo de algo ruim, mas de 
novas oportunidades. "É o que sempre dizem por aqui: se 
você ainda não fracassou é porque não tentou o suficiente. 
Todos estão sempre trocando ideias e se fortalecendo e 
do erro de um pode surgir uma ideia para algo inovador", 
comenta. 

E claro que há aspectos práticos para que a vida pudesse 
ser retomada mais rapidamente por lá, conta Natasha. A 
vacinação em massa e o respeito às medidas de isolamento 
foram algumas delas. E também é aí que vemos o "espírito" 
desses negócios: "A capacidade de adaptação rápida, de 
ajustes a mudanças e busca por respostas e alternativas 
está no DNA dos empresários, trabalhadores e moradores 
daqui", comenta. 

Diversidade e sucesso - Quem assina embaixo dessas 
características apontadas por Natasha é Rich Miller, CEO 
da Telematica, empresa de consultoria em tecnologia e 
estratégia de negócios localizada no Vale do Silício: "Ino-
vação não é apenas tecnologia. A inovação necessária para 
manter o Vale vivo depende fortemente de novos modelos 
de negócios e de novas abordagens e a diversidade cultural 
desempenha um grande papel no sucesso daqui", afirma. 

Ele também destaca as mudanças causadas pela Co-
vid-19 no cenário mundial: "A Covid acelerou a confiança 

CoMo PeNsaM as Pessoas qUe viveM 
e resPiraM iNovação Nos eUa     Leia na página 6

PóLo De DeseNvoLviMeNto teCNoLógiCo



Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO VIEIRA JÚNIOR, profissão: eletrotécnico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
03/03/1969, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de José 
Francisco Vieira e de Maria Rita Vieira. A pretendente: DEISE ROLEMBERG DE 
ALBUQUERQUE, profissão: comerciante, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Nilópolis, RJ, data-nascimento: 06/09/1972, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Waldomero Rolemberg de Albuquerque e de Claudecir 
Viana de Albuquerque.

O pretendente: YURI BITTENCOURT MAIA, profissão: estudante de educação física, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 19/08/1993, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Heleno de Souza 
Maia e de Helena Bittencourt Maia Ferreira. A pretendente: MARIANA DE SOUZA 
FARIAS, profissão: designer gráfica, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória, 
Salvador, BA, data-nascimento: 08/06/1995, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Mauricio Souza Farias de Farias e de Denise Maria 
Leite de Souza Farias.

O pretendente: FELIPE CÉSAR EXPEDITO CUSTODIO, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 05/03/1990, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Riberti Manoel Custodio e 
de Maria Izabel Sobreira Custodio. A pretendente: CAROLINE SALGADO VIVAQUA, 
profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, 
data-nascimento: 31/08/1996, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Ronaldo dos Santos Vivaqua e de Cilene Salgado Vivaqua.

O pretendente: PEDRO WILLIAN RODRIGUES JOSÉ CESARIO, profissão: técnico de 
impressora, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nas-
cimento: 12/03/1995, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho 
de Dirceu José Cesario e de Ilda Rodrigues Ferreira Cesario. A pretendente: REGIANE 
QUIRES PARDAL, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 15/10/1997, residente e domiciliada no Jd. São 
Carlos, São Paulo, SP, filha de Mauricio Pardal e de Suely Quires Pardal.

O pretendente: MARCUS VINÍCIUS DE CAMPOS ROSA, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Pindamonhangaba, SP, data-nascimento: 11/05/1992, 
residente e domiciliado na Vila Formosa, São Paulo, SP, filho de Edson Claudio Rosa 
e de Maria Rosa de Campos Rosa. A pretendente: REBECA MARQUES DOURADOR, 
profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-
nascimento: 13/06/1998, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Wanderley Dourador.

Erik Penna – Gente –  Reconhecido interna-
cionalmente como o guru das vendas, em função 
das empresas nas quais participou e por palestras 
proferidas, Erik resolveu tornar pública sua enorme 

e vasta bagagem voltada à gestão de pessoas e vendas. Sua 
metodologia S.T.A.R.S e demais aconselhamentos encontrados 
na obra, formam verdadeiro manancial de excelentes etapas e 
caminhos para empreendedor de qualquer tamanho ou ramo de 
atividade atingir pleno êxito. Seus ensinamentos são por demais 
assertivos, num linguajar sem rebusques e com alto grau de 
eficiência. Sua leitura descortinará horizontes, particularmente 
os sombrios. Imperdível para administradores, empreendedores, 
vendedores. Factível. Muito oportuno!

A Arte de Encantar Clientes: 
5 passos para atender com 
excelência e impulsionar os negócios

Alice C , Isabelle Neves, Leandro Henrique 
Nunes e Marcos Nunes Loiola – Scortecci 
– Quatro seres jovens, residentes em diferentes 
cantos nacionais, não se conhecem, contudo trazem 

dentro de si um elemento natural de infinita grandeza: o amor 
e dedicação à poesia. Por serem bons no que produzem, foram 
eleitos para figurar na Coleção Lauréis da Editora. Realmente, 
são letras de altíssimo gosto e nível que farão valer cada segundo 

despendido em sua leitura. Um excelente incentivo!

Luas de Júpiter

Gilberto Nascimento – Segredo – O amor sem 
barreiras, preconceitos ou forma definida, simples-
mente um laço tênue entre sentimentos que poderão 
se tornar dispares à medida que crescem ou definham 
na noite dos tempos. Essa é a tônica dessa delicada 

obra. Um relacionamento homo afetivo que pretende perdu-
rar, todavia, encontra uma pedrinha no caminho que costuma 
transformar-se numa grande pedreira: o ciúme. Sentimento 
que gera insegurança, alavanca rancores e não raro provoca 
horrendos dissabores. Entre homens, quando ele irrompe no ar, 
tem seus efeitos recrudescidos. Há que se ter muita sabedoria 
para superar. Voltado ao público LGBT e demais inclinações, 
não causará desconforto aos leitores héteros. Delicado.

Sobre Nós e o Infinito

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)

Pensando nisso, a Pluggy, 
fintech acelerada pela Y 
Combinator, do Vale do 

Silício, acaba de lançar uma 
plataforma capaz de permitir 
acesso gratuito às informações 
disponibilizadas pelo novo sis-
tema. A plataforma foi desen-
volvida para ser um canal de 
comunicação estável e seguro 
entre provedores de serviços 
financeiros e consumidores, 
gerando benefícios para todas 
as partes envolvidas. 

Oferecida de modo Free-
mium, ou seja, gratuitamente, 
mas com a possibilidade de 
que novas funcionalidades 
ou recursos adicionais sejam 
contratados, a nova interface 
digital surge com o objetivo de 
contribuir com as atividades 
desempenhadas por fintechs 
e corporações do país. Ofere-
cendo, sem custo, acesso à API 
core e ao Sandbox da Pluggy, 
além de outros benefícios 
como suporte via e-mail, atu-
alização diária de token, um 
portal para desenvolvedores 
e consultorias de negócios 
voltadas para a discussão de 
aplicações. 

A novidade não exige 
qualquer taxa de setup ou 
mesmo o cadastro de dados 

O Brasil pode alcançar um sistema financeiro mais justo e 
transparente para a sociedade.

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Surpreendendo aqueles que acre-

ditam que escritórios serão cada vez 
menos usados, o Google anunciou que 
está comprando um dos edifícios que 
atualmente aluga: o St. John’s Termi-
nal, situado na Washington Street, em 
plena Manhattan. A companhia pagou a 
bagatela de US$ 2,1 bilhões. Construído 
na década de 1930, recebia trens de 
carga que transportavam bens a serem 
consumidos em Nova York. 

Nos anos 1960 foi transformado em 
um depósito e nos anos 1980, em prédio 
de escritórios. Desde 2018, está sendo 

reformado pelo Google, que planeja 
transformá-lo em uma estrutura com 
muito vidro, plantas e espaços ao ar 
livre; a inauguração está prevista para 
meados de 2023. A cidade de Nova 
York concentra muitas instalações do 
Google; a área ocupada ali é superada 
apenas pela de sua sede em Mountain 
View. 

O novo prédio fará parte do que o Goo-
gle chama “Campus Hudson Square”, de 
160 mil metros quadrados e já expandido 
várias vezes. O Campus inclui o Chelsea 
Market, que o Google comprou por US$ 
2,4 bilhões e sua primeira loja de varejo, 
inaugurada no início deste ano. A em-

presa diz que, apesar de o home office 
continuar sendo importante, acredita 
que seus funcionários precisam reunir-se 
pessoalmente para trabalhar em conjunto 
e estreitar os laços que os unem, razão pela 
qual continuará investindo em escritórios 
do redor do mundo. 

Também não se pode esquecer que 
a pandemia fez cair os preços dos es-
critórios, e que o Google está seguindo 
uma das regras básicas do mundo dos 
negócios: comprar na baixa, pensando 
no longo prazo. 

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

Informática da Universidade.

O Banco Nacional de Empregos - 
BNE realizou uma pesquisa sobre as 
dez profissões que mais cresceram em 
oportunidades em 2021. As ocupações 
com mais vagas abertas no setor foram: 
desenvolvedor; técnico de informática; 
analista de sistemas; analista de suporte; 
analista de testes; analista de infraes-
trutura; gerente de projetos; designer; 
analista de Business Intelligence; e 
gerente de TI. 

De acordo com os dados do BNE, 
as vagas na área de tecnologia estão 
em ascensão há mais de um ano. Na 
comparação de janeiro a setembro de 
2019 com o mesmo período de 2020, a 
ampliação de oportunidades foi de 63%. 
Neste ano, com a manutenção do isola-
mento social devido à pandemia e com 
as novas necessidades dos negócios, o 
aumento foi de quase 20% em relação 
ao primeiro trimestre de 2020. 

O CEO do BNE, Marcelo de Abreu, 
afirma que a transformação digital 
aqueceu as vagas para os profissionais 
deste setor. “Com a pandemia, nós 
vimos que muitas profissões foram 
prejudicadas, enquanto outras foram 
alavancadas. O mundo sofreu uma 
transformação digital muito rápida de-
vido à migração de inúmeras atividades 
para o digital ao invés do presencial”, 
explica Abreu. 

Para Ricardo Zanlorenzi, CEO da 
Nexcore Tecnologia, os dados confe-
rem com o que a empresa vivenciou 
nos últimos dois anos. “Tivemos uma 
expansão na empresa, contratando 
66% de especialistas a mais do que 
nos anos anteriores. Além disso, houve 
expansão de 55% de empresas nos 
procurando para adotar novas tec-
nologias desde o ano passado”, conta 
Zanlorenzi, cuja empresa opera com 

soluções em atendimento e comuni-
cação omnichannel. 

Na sua avaliação, a projeção é que a 
área de TI continue em expansão no 
futuro. “Nos últimos anos, os profissio-
nais de tecnologia ficaram mais ainda 
valorizados, espelhando uma mudança 
comportamental do empreendedor e 
do consumidor após os efeitos da Co-
vid-19”, diz o CEO da Nexcore. - Fonte e 
outras informações: (www.bne.com.br). 

Confira as dez profissões do futuro em tecnologia

Acesso gratuito 
aos dados do Open Banking
Com a chegada do Open Banking no Brasil, a procura por plataformas eficientes e confiáveis para a 
consulta de dados financeiros deve se tornar cada vez maior entre as empresas do país

para a sociedade, além de 
possibilitar que mais players 
entrem no sistema financeiro. 
Com o objetivo de populari-
zar a sua versão Freemium, 
a Pluggy está realizando 
uma campanha voltada, es-
pecialmente, para fintechs 
e corporações comprometi-
das com inovação. Além de 
adotar diferentes estratégias 
de marketing digital, como 
divulgação no site e nas redes 
sociais, a ação permitirá que 
os interessados pela novida-
de realizem testes gratuitos 
com ajuda de uma equipe de 
suporte especializada. 

Tudo com o intuito de de-
monstrar que gratuidade é 
só uma das muitas vantagens 
oferecidas pela nova platafor-
ma. “O nosso Freemium con-
segue proporcionar extrema 
rapidez e assertividade nas 
operações. Outro ponto forte 
está na compatibilidade com 
o mercado, porque os dados 
bancários presentes em nossa 
API estão perfeitamente sin-
cronizados com as opções de 
categorização de transações e 
insights disponíveis em nosso 
sistema,” conclui Loiola. - 
Fonte e outras informações: 
(https://pluggy.ai/).
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do cartão de crédito para ser 
utilizada. “Muitos players 
do mercado têm encarado 
a chegada do Open Finance 
no Brasil apenas como uma 
oportunidade de oferta de 
novos produtos. Nós, por ou-
tro lado, procuramos seguir 
na contramão, efetivamente 
democratizando o acesso aos 
dados financeiros. 

Acreditamos que propor-
cionar consultas e análises 
rápidas e seguras de forma 
gratuita ajudam as empresas 
a oferecer produtos e serviços 
mais competitivos. 

Portanto, a nossa expec-
tativa é a de que a versão 
Freemium da nossa plata-
forma não só contribua com 
o ecossistema de Open Fi-
nance no país, mas também 
atraia um maior número de 
clientes que desejam ofere-
cer soluções com melhores 
condições aos brasileiros”, 
diz Bruno Loiola, cofunda-
dor e Chief Growth Officer 
da Pluggy.

Nesse caminho a empresa 
acredita que o Brasil pode 
alcançar um sistema financei-
ro mais justo e transparente 

Google expande seus escritórios
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