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Há quem diga que foi Nelson Piquet. Outros que foi Ayrton Senna. 
Talvez tenha sido até outra pessoa, mas quase nenhuma frase reflete 
tanto o espírito do brasileiro em relação ao esporte do que a frase 
que diz: "O segundo colocado é o primeiro entre os perdedores". 
Se os representantes nacionais são vices em qualquer competição, 
dificilmente deixam de ser olhados como derrotados. Precisa tirar o 
técnico. Mudar os jogadores, derrubar o dirigente.  

oito metas para o brasil sair do 57º lugar em inovação 
corporativa

Em meio a tantas novidades e iniciativas de modernização do 
Comércio Exterior brasileiro, torna-se praticamente impossível não 
falarmos sobre a importância das pessoas nestes processos. Afinal, o 
profissional atuante em Comex é um dos grandes encarregados de 
movimentar a área para perspectivas cada vez melhores, contribuindo 
para o desenvolvimento e a própria competitividade dos negócios. 
Tendo em vista esse contexto, quais pontos devem ser considerados 
ao mapear o perfil do profissional de Comércio Exterior?  

Mapeando o novo perfil do profissional de 
comércio exterior

Não é novidade que o mercado de games se tornou um dos mais 
promissores nos últimos anos. Cada vez mais investidores miram 
empresas e tendências deste segmento, que hoje em dia não atinge 
apenas crianças e jovens em busca de diversão nos jogos eletrônicos. 
Somente no Brasil, no último ano, o faturamento do mercado cresceu 
140%, segundo dados da Visa Consulting & Analytics, que analisou as 
compras realizadas em plataformas desse segmento.  

profissões do mercado de jogos eletrônicos e suas 
oportunidades

Sam Edwards_CANVA

Negócios em pauta

reintrodução de animais silvestres
O Grupo Carrefour Brasil e o Onçafari, projeto dedicado à conservação 

da vida selvagem no Brasil, se unem em prol da conservação da vida sel-
vagem. A parceria  objetiva construir um centro de reintrodução animal 
na Reserva Santa Sofia, localizada no Pantanal. O novo recinto terá um 
espaço de 2500 m² dedicado aos mamíferos e um segundo com diferente 
estrutura, mais alto e fechado, com 250m² com foco na reintrodução 
de aves. A frente de Reintrodução do Onçafari objetiva reintroduzir 
animais na natureza, uma importante ferramenta para a recuperação 
de populações ameaçadas de extinção. Atualmente o projeto reabilita 
animais de pequeno a grande porte. Já são dois recintos construídos, um 
localizado na Caiman, também situada no Pantanal e outro na Pousada 
Thaimaçu, na Amazônia. Saiba mais em: (www.oncafari.org).    
Leia a coluna completa na página 3

Foto: oncafari.org

News@ti

mackenzie campinas promove curso sobre 
educação executiva

@A Educação Executiva Mackenzie (EEM) do Centro de Ciências 
e Tecnologia (CCT) da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 

Campinas promoverá o curso online com o tema Como Redesenhar 
Organizações Ágeis e Exponenciais, que discute como transformar 
organizações hierárquicas em orgânicas, ágeis e exponenciais.A aula 
será feita a distância e tem início na próxima quinta, 07 de outubro, das 
19h às 23h. Será ministrado pelo professor de Estratégias, Negócios e 
Liderança do CCT, Pedro Manuel Marques Martins. Para os mackenzistas 
com graduação em andamento, será oferecido desconto. O objetivo 
do curso é capacitar os profissionais e alunos para as mudanças nas 
empresas, oferecendo soluções práticas e concretas para tornar as 
organizações menos disruptivas, alinhadas com a nova economia e o 
novo normal, com menor custo, maior produtividade, mais rentáveis 
e que geram maior satisfação dos clientes (https://www.mackenzie.
br/educacao-executiva/universidade/estrategia-negocios-e-lideranca/
atualizacao-aperfeicoamento/como-redesenhar-organizacoes-ageis-e-
-exponenciais).    leia a coluna completa na página 2
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o sms é um canal de 
comunicação muito versátil, 
sendo altamente eficaz no 
envio de mensagens rápidas, 
curtas e de forma praticamente 
instantânea. 

com tamanha força e presença dentre 
as empresas, muitos golpistas estão 

buscando carona no sucesso desse tipo 
de mensagem e ofertando pacotes não 
homologados pela Anatel. 

O SMS pirata é uma evolução dessa 
fraude que, se não for combatida, pode 
trazer consequências drásticas para o 
seu negócio. No Brasil, o sistema de 
mensageria curta para fins corporativos 
é contratado diretamente em cada ope-
radora por meio do A2P (Application to 
Person). São os únicos meios oficiais de 
disparo desse tipo de comunicação, com 
rígidas restrições e monitoramentos como 
forma de garantir a segurança dos dados 
trafegados. 

Porém, com o passar dos anos, muitas 
empresas fraudadoras desenvolveram 
rotas não oficiais desse meio, entregando 
um serviço altamente atrativo, mas que, 
na prática, prejudica a comunicação 
oficial das companhias. As organizações 
criminosas oferecem seu serviço a um 
preço muito menor do que o usual do 
mercado. 

Em um primeiro momento, o pacote 
parece completamente verossímil, mas 
com o passar do tempo, deixam de enviar 
parte das mensagens acordadas. Ou ain-
da, enviam uma certa quantia por meio de 
rotas clandestinas. Segundo o site oficial 
de combate à essa fraude, a estimativa 
é de que o SMS pirata provoque perdas 
anuais de mais de R$ 200 milhões às 
operadoras móveis.

sms pirata: como essa prática pode 
prejudicar o seu negócio?
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As consequências dessa prática podem ser 
desastrosas, principalmente quando essas 
rotas também são utilizadas para fraudes 
bancárias, como o phishing voltado ao SMS. 
Isso faz com que, ao receber uma mensa-
gem suspeita de um mesmo remetente, 
o cliente pode associá-lo a uma tentativa 
criminosa e desprezar sua comunicação. 
Qualquer campanha feita por esse sistema 
pode ser severamente prejudicada em sua 
performance nessa situação.

Para piorar, muitos criminosos podem 
criar uma rede sistêmica entre si, desen-
volvendo e misturando rotas de forma 
que tenham acesso a todos os dados 
coletados. O risco de vazamento de infor-
mações pode ser enorme, especialmente 
entre empresas de grande porte ou com 
uma ampla operação.

Estamos vivendo a pior fase do SMS 
pirata, com o crescente aumento de 
chipeiras (dispositivo usado para fazer 
disparo em massa do SMS pirata), contra-
tos internacionais (com golpes sendo pra-
ticados por empresas de outros países) 
e outros meios de fraude desse sistema 
de mensageria. Muitos clientes possuem 
dificuldade em distinguir os serviços 
oficiais dos não seguros, principalmente 
porque na maioria das vezes, a perda de 
mensagens enviadas só é notada depois 
de um longo tempo. 

Diante desse cenário, a única forma 
de evitar esse risco é por meio de uma 
busca e análise minuciosa das empresas 
a serem contratadas. Somente os brokers 
(empresas que possuem contrato com as 
operadoras) são confiáveis para este tipo 
de serviço. Busque por uma organização 
séria, com uma marca de credibilidade no 
mercado. Evite qualquer intermediário 
e desconfie sempre dos preços muito 
baixos. Lembre-se: o barato pode sair 
muito caro. 

Com esses cuidados, as chances de você 
ser vítima deste crime se reduzem a zero.

Em um momento no qual presencia-
mos grande ocorrência dessas fraudes 
e, ainda, uma maior dificuldade em 
combatê-lo, a conscientização sobre a 
escolha da empresa certa é a melhor 
medida preventiva. 

É necessário divulgar esse risco, escla-
recer todas as dúvidas e, acima de tudo, 
orientar para a melhor tomada de decisão. 
A transparência e suporte durante todo 
o processo são características indispen-
sáveis que não devem ser deixadas de 
lado neste momento.

(Fonte: Carlos Secron é fundador da Pontaltech, 
empresa especializada em soluções integradas  

de voz, SMS, e-mail, chatbots e RCS -  
www.pontaltech.com.br).

híbrido, remoto ou preseNcial

Diário Oficial chega aos 
159 anos

Abolição da escravatura (1888),  
Proclamação da República (1889),  au-
torização para o voto feminino (1932), 
as constituições do país...  Das mais im-
portantes decisões àquelas corriqueiras, 
tudo precisa estar publicado. Até 2017, 
impresso em papel. Esses registros estão 
eternizados nas páginas do Diário Oficial 
da União. Desde o primeira número, em 
1º de outubro de 1862, os tipos gráficos 
e os papéis amarelados revelam "Brasis" 
diferentes e aulas de história (ABr).    

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/hibrido-remoto-ou-presencial-modelo-de-trabalho-impacta-bem-estar-e-produtividade-do-colaborador/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-02-a-04-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-02-a-04-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-02-a-04-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mapeando-o-novo-perfil-do-profissional-de-comercio-exterior-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/oito-metas-para-o-brasil-sair-do-57o-lugar-em-inovacao-corporativa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/profissoes-do-mercado-de-jogos-eletronicos-e-suas-oportunidades/
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OpiniãO
Educação e regulação: 

chaves para a  
revolução tecnológica

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

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

passando. A palavra é revo-
lução, entendida como uma 
mudança abrupta na ordem 
das coisas.

Seguindo essa lógica, a 
transformação digital é uma 
etapa da pós-revolução. 

Primeiro, uma mudança é 
acionada - a pandemia e o iso-
lamento social preventivo de 
pessoas - e então os hábitos 
e comportamentos começam 
a mudar. É uma metamorfo-
se progressiva, geralmente 
caótica, com alguns avanços 
ocorrendo mais rápido do 
que outros. 

Por exemplo, enquanto o 
home office ou o ensino do-
méstico rapidamente se tor-
naram um hábito adquirido 
e obrigatório na maior parte 
do mundo, os investimentos 
financeiros digitais ainda en-
frentam desafios complexos 
e estão longe de sua fase de 
maturidade em termos de 
adoção pela empresa. Essa 
diferença nas velocidades 
tem uma explicação simples. 

Alocar a poupança para 
um investimento que dará 
retorno no médio ou longo 
prazo é um ato que exige 
muita confiança do investi-
dor. Precisamos de certeza e 
transparência mas, acima de 
tudo, confiar que a operação 
terá certas garantias. O que 
está acontecendo, para citar 
um caso, com as criptomo-
edas? Há alguns anos, elas 
não eram mais do que um 
instrumento marginal para 
libertários e tecno-viciados 
que sonhavam com uma 
moeda fora do alcance dos 
Estados (precisamente por 
causa da desconfiança das 
pessoas no sistema). 

O paradoxo das críticas é 
que, por um lado, têm uma 
atratividade baseada na falta 
de regulamentação, mas, por 
outro, são um instrumento 
volátil e incerto porque ca-
recem de um arcabouço legal 
para protegê-los. 

De acordo com dados da 
Bloomberg, o bitcoin cresceu 
continuamente no primeiro 
semestre de 2021, mas teve 
uma queda acentuada a partir 
de maio e fechou com uma 
alta semestral de 18%. Em 
relação aos anos anteriores, 
o crescimento é baixo. Os 
tweets enigmáticos de Elon 
Musk e os bloqueios da China 

ajudaram a alimentar essa 
desconfiança e explicaram 
em parte a tendência de 
queda. 

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

O resultado prejudica prin-
cipalmente as pessoas co-
muns que buscam proteger o 
valor de suas economias em 
um continente caracterizado 
por moedas voláteis e fraca 
macroeconomia. Hoje um 
cidadão pode investir com 
rapidez e segurança em 
imóveis em qualquer lugar 
do mundo, sem sair de casa, 
mas também precisa do Es-
tado para viabilizar um canal 
legal para que isso aconteça. 
Há também outra lacuna em 
uma área muito sensível: a 
educação financeira. 

Porque enquanto os inves-
timentos digitais aumentam 
sua complexidade conforme 
a tecnologia se desenvolve, 
muitas pessoas são deixadas 
de fora do sistema, não ape-
nas porque os governos não 
aceleram as regulamentações 
para que diferentes empresas 
operem dentro das normas da 
lei e as pessoas são incenti-
vadas a investir, mas porque 
os países como o Brasil e 
Argentina, por exemplo, es-
tão cercados por problemas 
mais urgentes, como pobreza 
estrutural e constantes crises 
econômicas. 

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

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

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

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

da Bricksave.

Sofia Gancedo (*)

News@
Sovos abre vagas para profissionais de TI

@A Sovos, empresa global líder em soluções digitais para com-
plexidades fiscais, está com vagas abertas para contratação em 

CLT de profissionais de TI em seu escritório situado em Barueri, 
região metropolitana de São Paulo. No momento, há nove oportu-
nidades sendo oferecidas para área de Produtos, Vendas, Suporte 
ao cliente, entre outras (veja lista completa abaixo). A contratação 
de profissionais ocorre em paralelo à expansão da empresa que, de 
2020 para cá, realizou mais duas importantes aquisições no país: a 
Taxweb, no ano passado, e a Fit Sistemas, no primeiro semestre de 
2021. Os profissionais interessados nas vagas podem se candidatar 
através do site https://sovos.com/careers/current-openings-south-
-america/.

TI

Um e-mail é capaz de mudar 
a vida de alguém?

Algum e-mail já impactou direta ou indiretamente sua vida? Há dez anos, quando recebi um e-mail de uma das 
empresas líder de marketing digital em 2011, segundo o Forrester Wave Report, a Responsys, não imaginava que 
isso poderia impactar milhares de pessoas que trabalhavam comigo.

Augusto Rocha (*)

Divido com vocês minhas refle-
xões sobre como aprendi de 
onde nascem as oportunidades 

e como aproveitá-las. O ano era 2011 
e todo tempo era dedicado para o de-
senvolvimento corporativo da Pmweb, 
onde atuo desde 2008. Vivíamos um 
grande crescimento no período, e es-
távamos buscando meios de acelerar 
essa expansão. Fundada em 1996, a 
empresa atuava no mercado de CRM 
e Marketing Digital, e atendia apenas 
hotéis e resorts, mais especificamente, 
grandes empreendimentos das redes 
hoteleiras. O time tinha pouco mais 
de 30 profissionais, com um histórico 
consolidado de entregas, produtos e 
relações com o mercado.

Ninguém poderia dizer que um e-mail 
seria capaz de mudar o rumo da empre-
sa. Quem contribuiu com esse feito foi 
o Thiago Freire, que atuava na área de 
Worldwide Business Development da 
Responsys, empresa do Vale do Silício, 
que cinco meses antes havia feito o 
IPO em Nasdaq. A oportunidade no ar. 
Arrisquei e dei continuidade. Agendei 
uma reunião entre os representantes, 
em San Bruno, na Califórnia. Seis meses 
depois, fui convidado a me tornar sócio 
da Pmweb quando a Responsys comprou 
uma parcela minoritária da companhia.

Muitas mudanças ocorreram desde 
a primeira conversa. Com o passar 
dos anos, o time cresceu mais de dez 
vezes e a receita da empresa, aproxi-
madamente, vinte vezes. A Responsys 
foi comprada pela Oracle e nos torna-
mos o principal parceiro de Marketing 
Cloud deles. Já em 2016, compramos a 
Intuitive Intelligence, em 2017 vende-
mos o controle da Pmweb para a WPP 
e nos tornamos um dos parceiros da 
Salesforce Marketing Cloud que mais 
cresce no Brasil. Neste ano, fizemos o 
spin off do OTO, uma retail tech, que 
já nasceu atendendo várias marcas do 
varejo no Brasil, com vocação global e 

preparar, estudar e encontrar pessoas 
certas, além de entender o mercado 
em que atua. Ainda destaco outro 
aprendizado que tive em encontros 
com empresas de ramos diferentes e 
arrisco dizer que é preciso dar valor ao 
seu tempo e entender que se ele vale 
menos, você pode arriscar mais. Já à 
medida que se torna mais caro e raro, 
você precisa ter novas pessoas para 
dividir, como a família. E quanto antes 
errar, melhor, afinal, esse é um insight 
de perceber o erro e acertar no futuro.

Há diversas formas para entender 
de onde nascem as oportunidades e 
como buscar reconhecimentos pelo 
seu trabalho quando ele for acima da 
média. Demorei três anos para entender 
onde estava, mas sabia que daria certo 
e apostei no feeling. 

Entretanto, não adianta só uma peça 
estar pronta para o sucesso. O time 
todo precisa entrar em sintonia para 
que o pilar das oportunidades possam 
resultar em bons negócios. Não existem 
atalhos, caminhos, regras ou manual de 
instruções, mas acreditar e envolver 
as pessoas certas poderão ser os pri-
meiros passos. Assim, se descobrem as 
oportunidades! 

(*) É VP de Vendas e Marketing da Pmweb.
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integrada às principais tecnologias de 
e-commerce, marketing cloud e demais 
softwares do dia a dia do varejo. Nosso 
negócio de hotelaria continuou crescen-
do e hoje, é muito maior do que em 2012 
quando assinamos com a Responsys.

Por isso, separei alguns aprendizados 
sobre como nascem as oportunidades  
para compartilhar, sob as observações 
pelas minhas lentes. Entre elas, destaco: 
esteja em movimento, aberto para ideias 
e pessoas e não espere encontrar algo 
pronto, você irá fazer a sua parte para 
uma oportunidade acontecer.

Caso pudesse descrever a fórmula 
da oportunidade, certamente seria o 
movimento x encontro, dividido pela 
preparação. E além dos pilares citados, 
a fé seria outro ponto que pode fazer 
surgir uma oportunidade. Porém, antes 
de iniciar a busca por elas, é preciso 
entender: em que momento estarei 
preparado para alcançá-la? Vou estar 
aberto para percebê-la? Farei um 
grande esforço para que ela aconteça? 
Assim, você não precisa esperar tanto, 
pois desperdiçará muitas chances. 

Refletindo sobre como era antes e 
depois desse e-mail, entendo que é 
necessário estar em movimento, se 

Os alunos Juliana Mika Kuramochi 
Uratsuka, Laís Maria Frizzo Nunes, 
Vinicius Casagrande Ramalho e Liz 
Oksman Torres, da 1ª série do Ensino 
Médio do Colégio Marista Arquidioce-
sano, localizado em São Paulo (SP), 
desenvolveram um aplicativo para 
obter informações falsas sobre uma 
área de Saúde, principalmente sobre 
a pandemia do novo Coronavírus.

Chamado InfoSaúde, ele aborda 
com informações médicas (vídeos 
e matérias informativas sobre bem-
-estar e saúde), notícias falsas (que 
visam informar e desmentir algumas 
notícias falsas na área da saúde) e 
vacinas (com calendário de vacinas 
da cidade de São Paulo)

De acordo com o docente respon-
sável pelo projeto, Henrique Veiga 
Giannini, com tantas reportagens 
sobre a pandemia, pode-se dizer que 
a sociedade está vivendo uma infode-
mia, ou seja, o excesso de informações 
sobre um determinado tema. “E, entre 
elas, muitas notícias falsas que geram 
desinformação para uma população 
em geral. Com reportagens sobre os 
assuntos relacionados à Covid-19, 
além de toda a divulgação do anda-
mento da vacinação, o projeto visa ser 
um instrumento de utilidade pública 
para a sociedade ”, explica o professor.

Inicialmente, o grupo definido em 
criar um aplicativo que aproxima o 
paciente de seus médicos. A ideia 

era oferecer, dentro do banco de dados 
dos pacientes, um campo para acesso 
ao seus exames, além de ter a possi-
bilidade de se comunicar por meio da 
ferramenta.

Entretanto, ainda considerando o 
cenário pandêmico, em todo o planeta 
surgiram diversos questionamentos 
em relação à maneira mais efetiva para 
se proteger contra uma pandemia da 
Covid-19. “Muitas notícias e métodos 
ineficientes foram divulgados como 
milagrosos, mesmo indo contra o po-
sicionamento da Ciência. As notícias 
falsas se espalham com uma velocidade 
enorme, confundindo a população e 
prejudicando a imunização de todos ”, 
afirma o professor. A partir deste ce-
nário, dentro do projeto do Info Saúde 
surge um campo específico contra as 
notícias falsas.

O projeto foi desenvolvido no Hub 
de Ciências da Natureza. Os  Hubs , 

componentes eletivos e obrigatórios, 
têm como objetivo desenvolver as 
habilidades do século XXI, tais como 
resolução de problemas complexos, 
trabalho colaborativo, criatividade, 
relacionamento interpessoal, negocia-
ção, julgamento e tomada de decisão, 
negociação, entre outras, por meio de 
projetos envolvendo os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
propostos pela ONU.

Tudo está alinhado às propostas do 
Ministério da Educação, em sua Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), 
e, principalmente, focadas em áreas 
de interesse específicas e competên-
cias que vão além da grade curricular 
tradicional.

O InfoSaúde está disponível no 
portal “Fábrica de aplicativos” e 
pode ser acessado pelo link (https://
galeria.fabricadeaplicativos.com.br/
infosaude_2649494).

Estudantes de São Paulo desenvolvem 
aplicativo para combater fake news na Saúde



www.netjen.com.br
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D - Setor Eletroeletrônico 
O Índice de Confiança do Empresário Industrial do Setor Eletroele-
trônico recuou 6,5 pontos no mês de setembro, em relação a agosto, 
atingindo 56,8 pontos, conforme dados da CNI agregados pela Abinee. 
Essa queda interrompeu uma sequência de quatro crescimentos con-
secutivos. Apesar deste resultado, o ICEI da indústria eletroeletrônica 
permanece acima da linha divisória dos 50 pontos, demonstrando que o 
empresário industrial do setor continua confiante, porém com otimismo 
mais moderado. Segundo o presidente da Abinee, Humberto Barbato, 
o resultado reflete algumas incertezas causadas pela pressão cambial e 
inflacionária, aumento de juros, além do ambiente político conturbado. 
“Esses fatores deixam o empresário mais cauteloso”, afirmou. 

E - Mercado de Capitais
O TC – plataforma de educação financeira e inteligência do mercado de 
capitais – dá mais um passo para entrar no segmento B2B e potencializar o 
B2C. A techfin anuncia a compra da Economatica, empresa de tecnologia para 
pesquisa e análise de dados, considerada a maior companhia de informações 
financeiras sobre o mercado latino-americano. Essa é a terceira aquisição do 
TC após a abertura de capital, em julho, e faz parte da estratégia de adentrar 
o B2B com robustez, ao mesmo tempo em que oferece acesso a informações 
e ferramentas de ponta aos investidores. Fundada em 1986, a Economatica 
é uma plataforma bastante usada por analistas, gestoras, family offices, 
instituições de finanças, pesquisa e ensino. Saiba mais: (https://tc.com.br/).

F - Carregador mais Rápido   
A ABB está lançando um carregador completo para Veículos Elétricos (EV) 
inovador, que fornece a experiência mais rápida do mercado. O novo Terra 
360 da ABB é um carregador modular que pode recarregar simultaneamente 
até quatro veículos com distribuição dinâmica de energia. Isso significa que os 
motoristas não terão que aguardar na fila, caso outra pessoa já esteja realizando 
uma recarga. O novo carregador tem uma saída máxima de 360 kW e é capaz 
de carregar totalmente qualquer veículo elétrico em 15 minutos ou menos, 
atendendo às necessidades de diversos usuários de EV, caso eles precisem 
de uma recarga rápida ou realizar recarga de sua bateria enquanto fazem 
compras no mercado. Outras informações: (http://new.abb.com/ev-charging).

G - Eventos Corporativos
O turismo de negócios já apresenta sinais de retomada, um dos termô-
metros é a participação de diversos destinos já confirmados para a 19ª 

A - Dia do Idoso
Passageiros com mais de 60 anos de idade podem contar com assentos 
gratuitos nos ônibus de transporte intermunicipal rodoviário conven-
cional no Estado de São Paulo. As empresas de ônibus devem reservar 
dois assentos por viagem, com poltronas em locais de fácil acesso 
para o embarque e desembarque, além de devidamente identificadas. 
A Agência de Transporte do Estado de São Paulo - é a responsável 
pela fiscalização. Para garantir a gratuidade, os idosos devem fazer a 
reserva, junto à empresa de sua escolha, nos canais de atendimento 
ou guichês de venda, com no mínimo 24 horas e no máximo cinco dias 
de antecedência, contados a partir do horário previsto para o início 
da viagem. . 

B - Débito em Dólar
Os Estados Unidos anunciaram a redução de restrições a viagens para 
estrangeiros a partir de novembro, incluindo brasileiros. Já de acordo 
com o relatório Borderless Commerce Report 2021, do PayPal, em 
2020, 57% dos compradores digitais brasileiros fizeram pelo menos 
uma compra no exterior. É atenta a este contexto que a Passfolio, 
fintech de São Francisco (EUA) que busca democratizar o acesso 
ao mercado de investimentos americano, está lançando um cartão 
de débito em dólares para brasileiros. Clientes Passfolio residentes 
ou cidadãos brasileiros e americanos poderão solicitar o novo cartão 
a partir de 1º de novembro. Saiba mais em: (https://www.passfolio.
com/brazil-disclosure).

C - Alimentos e Bebidas
Especialistas das mais diversas áreas do segmento de alimentos e 
bebidas estarão reunidos, entre segunda-feira (4) e sexta-feira (8), no 
Food Industry Week. O evento, que será 100% digital e gratuito, debate 
sobre as principais tendências das indústrias de alimentos, proteínas 
animal, bebidas e embalagens, seguindo cinco trilhas de conhecimen-
to: Futuro 4.0, Futuro digital, Futuro inovador, Futuro da embalagem 
e Futuro sustentável. Bráulio Perez Molinari, coordenador de vendas 
Canal OEM da Mitsubishi Electric,  apresentará as novas tecnologias 
que permitem o desenvolvimento de máquinas e equipamentos cada 
vez mais eficientes e inteligentes, com soluções completas e prontas 
para uso, capazes de atender a todas as necessidades dos mais diversos 
segmentos. Inscrições: (https://www.fispaltecnologia.com.br/pt/progra-
macao-food-industry-week.html).

Feira EBS, principal encontro da Indústria dos Eventos Corporativos, 
Incentivos, Congressos, Feiras e Treinamentos & Desenvolvimento no 
país. Este ano, a Feira retoma as atividades presenciais e, entre os mais 
de 50 expositores, já estão confirmadas as presenças de representantes 
de todo país. Com a retomada dos eventos presenciais pelo Brasil após 
mais de um ano de paralisação, torna-se fundamental conhecer as novas 
propostas e diferenciais que estão sendo preparados pelas cidades para 
receberem novos eventos e seus formatos a partir de 2022. O evento 
acontece nos próximos dias 27 e 28, no Centro de Convenções Rebouças, 
na capital paulista. Saiba mais em: (www.feiraebs.com.br).

H - Helicopter Experience
A segunda edição da Heli XP, a autêntica Helicopter Experience, está 
confirmada e vai acontecer nos próximos dias 27 e 28, no Helipark, 
em Carapicuíba/SP. Os espaços estão em fase final de comercialização 
e o evento já é considerado o maior no segmento de asas rotativas da 
América Latina. Na primeira edição, em 2019, ao longo dos dois dias o 
público chegou a 4 mil pessoas. Mais uma vez, será possível usar parte 
da pista de 230 metros para voos teste, um dos principais diferenciais 
do evento e responsável pelo sucesso da edição do ano passado. A parte 
interna do hangar é reservada para fabricantes e empresas de produtos 
e serviços. Na área externa, exposição de aeronaves e equipamentos. 
Mais informações em  (www.helixp.com.br).

I - Desafio a Designers
A Braskem abre as inscrições para a 9ª edição do Desafio de Design 
pelo site (www.desafiodedesign.com.br). O projeto é direcionado a 
profissionais da área de Design, que serão desafiados a resolver pro-
blemáticas relacionadas a embalagens seguindo os conceitos Design for 
Environment, Análise de Ciclo de Vida e economia circular, na busca por 
reduzir os impactos ambientais e oferecer uma experiência de consumo 
ainda melhor. Os escolhidos serão desafiados a encontrar soluções para 
os parceiros: Grupo Boticário, para proposta de embalagem inovadora e 
sustentável para refil de hidratantes das marcas do grupo; e Suvinil, para 
repensar a embalagem de tintas com intuito de trazer uma experiência 
de uso melhor aos consumidores, mantendo a premissa do projeto de 
chegar em um modelo mais sustentável.

J - Futurecom Week 
A segunda edição do Futurecom Digital Week, que tem como tema 
“Think the future, think ahead”, está com inscrições abertas. Entre 8 
e 11 de novembro, cerca de 10 mil participantes terão disponível por 
meio digital uma grade extensa de conteúdo em diversos formatos. 
Considerado o maior evento de tecnologia, telecom e transformação 
digital da América Latina, o encontro é uma das atrações da plataforma 
de negócios Futurecom, que tem no congresso um dos pontos fortes de 
networking, conhecimento e debates sobre as tendências das TICs na 
região. O participante terá quatro opções para escolher como aproveitar 
todas as atrações - Free, Executive, Professional e Full Pass.Inscrições 
e mais informações: (www.futurecom.com.br).

Como anda a segurança 
digital do seu negócio?

Antes mesmo da 
implementação 
da LGPD, muitas 
empresas já 
dedicavam um olhar 
cuidadoso para a 
segurança dos dados 
tratados dentro de 
suas plataformas 
digitais

Todavia, com a entrada 
em vigor da nova lei, 
cuidar da segurança 

digital passou a ser ainda mais 
importante para a sobrevi-
vência de qualquer negócio, 
já que, além das altas multas 
previstas pelo não cumpri-
mento da legislação, um 
vazamento coloca em xeque 
a credibilidade das organiza-
ções e de suas relações com 
o mercado.

Mas como saber se a segu-
rança digital que sua empresa 
possui é suficiente para prote-
ger sua marca, seus parceiros 
e seus clientes? Antes de mais 
nada, é preciso entender que 
segurança digital diz respeito 
a todos os processos e ações 
que viabilizam a tratativa se-
gura dos dados que transitam 
pelo ambiente virtual de uma 
empresa, sejam eles de ori-
gem da própria instituição, de 
seus colaboradores, de seus 
fornecedores ou dos clientes. 

Com a adoção de alguns 
princípios básicos é possível 
proteger os públicos estraté-
gicos de uma organização de 
eventuais ataques ou crimes 
virtuais, mitigando ou mesmo 
eliminando os riscos de roubo 
ou sequestro de dados. Mais 
do que preservar a empresa 
de ameaças exteriores e 
invasões inesperadas, a se-
gurança digital deve impedir 
vazamentos e transtornos 
para a organização, fazendo-a 
cumprir o que determina a 
lei e garantindo a confiança 
dos usuários e a reputação 
da marca.

Com a era da hiperconecti-
vidade, quando a maior parte 
das informações circula em 
dispositivos eletrônicos, o 
risco de vazamento torna-
se ainda mais significativo, 
merecendo atenção especial. 
Não são raros os casos em 
que empresas não possuem 
nenhum tipo de recurso de 
segurança o que facilita a ação 

de criminosos.  Mas é impor-
tante ressaltar que segurança 
de dados não é nenhum bicho 
de sete cabeças. 

A própria utilização de 
softwares para proteção 
de dados tem se mostrado 
alternativa eficaz para pro-
teger informações e evitar 
tais vazamentos. É fato que 
algumas empresas preferem 
postergar o investimento, 
mas é importante conside-
rar que os riscos iminentes 
de um vazamento de dados 
são incalculáveis, e podem 
comprometer seriamente e de 
forma irreversível a imagem 
da organização. 

Para se ter uma ideia da 
dimensão deste problema, 
uma pesquisa realizada pelo 
National Cyber Security 
Alliance apontou que 25% das 
pequenas e médias empresas 
declaram falência após um 
incidente de proteção de 
dados. O número é alarmante 
e nos mostra o quanto a não 
adequação é prejudicial à 
sobrevivência de empresas.

Cabe destacar que estar 
em consonância com a lei, 
representa, ainda, um dife-
rencial competitivo para as 
organizações. Isso porque as 
empresas que não se adequa-
rem em tempo hábil correrão 
o risco de perder contratos, 
parcerias, clientes e oportu-
nidades de negócios. 

Aqui, no Meta3Group, nos 
orgulhamos de possuir um 
setor 100% dedicado à LGPD, 
que trabalha incansavelmen-
te para oferecer soluções 
de classe internacional sem 
deixar de lado o atendimento 
às demandas específicas das 
empresas nacionais. Nosso 
time está empenhado em 
garantir a segurança digital 
dos negócios para que a rela-
ção entre empresa e clientes 
seja cada vez mais sólida e 
transparente.

Investir em segurança de 
dados é urgente, necessário 
e fundamental para a vitali-
dade de qualquer empresa, 
independente do porte ou 
segmento no qual está in-
serida. Em um contexto em 
que dados e informações 
estratégicos passaram a va-
ler ouro, prevenir continua 
sendo muito mais inteligente 
que remediar.

(*) - É diretor executivo de segurança 
e compliance do Meta3Group.

Marcelo Farinha (*)

O resultado interrom-
peu a sequência de al-
tas que começou em 

abril deste ano. De acordo 
com o Ibre, em médias mó-
veis trimestrais, o indicador 
manteve tendência de alta ao 
avançar 0,4 ponto.

Para o superintendente 
de estatísticas do instituto, 
Aloisio Campelo Junior, 
apesar de ser a primeira 
queda desde março de 2021, 
a evolução da confiança em-
presarial em setembro preo-
cupa por causa da piora das 
expectativas, que deixam 
de ser otimistas e passam a 
neutras. “O quadro de cresci-
mento econômico moderado 
se mantém neste final de ter-
ceiro trimestre mas surgem, 
no radar empresarial, os ris-
cos de uma crise energética, 

Em médias móveis trimestrais, 
indicador manteve tendência de alta.
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O Dia Mundial do Vegetarianismo foi 
comemorado na última sexta-feira (1º). Há 
alguns anos, a negociação para uma alimen-
tação mais baseada em verduras, legumes 
e frutas era difícil entre nutricionistas e 
pacientes. Mas esse cenário vem mudando. 
De acordo com dados da Inteligência em 
Pesquisa e Consultoria (Ipec), em todas as 
regiões brasileiras - e independentemente da 
faixa etária -, 46% dos brasileiros já deixam 
de comer carne, por vontade própria, pelo 
menos uma vez na semana.

Uma pesquisa de 2018, encomendada pela 
Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) ao 
Ibope, mostrava que 14% dos brasileiros 
se consideravam vegetarianos e estavam 
dispostos a escolher mais produtos veganos 
também. Especialistas e pessoas que adotam 
esse tipo de dieta reforçam que a alimentação 
sem carne acaba influenciando diretamente 
na qualidade de vida. 

Segundo a nutricionista Shila Minari , as 
dietas vegetarianas planejadas, incluindo 
as totalmente vegetarianas ou veganas, são 
saudáveis, nutricionalmente adequadas e 
podem proporcionar benefícios para a saú-
de na prevenção e no tratamento de certas 
doenças. Quando planejadas, elas podem 
ser adotadas em todas as etapas da vida, 
incluindo a gravidez, a lactação, a infância 
e a adolescência, bem como ser seguida por 
atletas.

“É preciso entender sua escolha, se infor-
mar, aprender a substituir e a se alimentar 
de forma variada e adequada”, destaca a 

46% dos brasileiros já deixam de 
comer carne, por vontade própria, pelo menos 

uma vez na semana.

Inflação pelo 
IPC-S registra 
alta de 1,43%

A inflação medida pelo 
Índice de Preços ao Consu-
midor Semanal (IPC-S) da 
quarta quadrissemana de 
setembro registrou alta de 
1,43% e acumula elevação de 
9,61% nos últimos 12 meses. 
Os dados foram divulgados, 
na sexta-feira (1º), pelo Ibre/
FGV. As taxas avançaram 
em cinco das oito classes 
de despesa componentes do 
indicador. 

O grupo Habitação repre-
sentou a maior contribuição 
para resultado, passando de 
2,15% na terceira quadris-
semana do mês para 2,59% 
na quarta quadrissemana. 
De acordo com o Ibre, nessa 
classe de despesa houve o 
impacto do comportamento 
do item tarifa de eletricida-
de residencial, cujo preço 
variou 8,52%, ante 6,27% 
na edição anterior do índice. 

Outras altas nas taxas de 
variação dos grupos foram 
notadas na Educação, Lei-
tura e Recreação que saiu 
de 2,25% para 2,90%; Trans-
portes, de 1,32% para 1,50%; 
Comunicação, de 0,21% para 
0,39%, e Despesas Diversas 
passando de 0,29% para 
0,30% (ABr).
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Confiança empresarial caiu 
2,5 pontos em setembro, diz FGV
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/FGV) apresentou queda de 2,5 pontos em setembro, passando para 99,9 pontos

(IE-E) caiu 3,8 pontos, para 
99,9 pontos. O ICE consolida 
os índices de confiança dos 
quatro setores avaliados pe-
las Sondagens Empresariais 
produzidas pela FGV IBRE, 
que são indústria, serviços, 
comércio e construção. 

Dentre os setores, apenas 
a confiança da construção, 
que teve alta de 0,1 ponto, 
não apresentou queda em 
setembro. O maior recuo foi 
da confiança do comércio 
(-6,8 pontos), seguido por 
serviços (-2 pontos) e indús-
tria (-0,6 ponto). Segundo os 
pesquisadores, em todos os 
segmentos, os movimentos 
da confiança foram determi-
nados principalmente pela 
piora das expectativas em 
relação aos próximos meses 
(ABr).

uma possível desaceleração 
da economia chinesa e o 
impacto da alta gradual dos 
juros no consumo interno”, 
avaliou.

Para o instituto, a piora da 
avaliação sobre a situação 
corrente e das expectativas 

para os próximos meses, fo-
ram os motivos que levaram 
à queda da confiança dos 
empresários. O Índice de 
Situação Atual Empresarial 
(ISA-E) recuou 1,2 ponto, 
e ficou em 99,3 pontos e 
o Índice de Expectativas 

No Brasil, 14% da população se 
considera vegetariana

jornalista Mariana Camargo, de 34 anos, que 
é vegetariana há nove anos. Antes de adotar 
a dieta vegetariana, nem tomate ela comia. 
Hoje, ela conta, rindo, que ama escolher 
brócolis no mercado e testar receitas novas 
para variar cada vez mais o cardápio. A nutri-
cionista Lara Natacci, mestre e doutora pela 
Faculdade de Medicina da USP, explica as 
diferenças entre a dieta vegana e vegetariana. 

“A vegetariana é aquela onde a gente não 
inclui carne, frango e peixe. As pessoas que 
fazem a dieta vegetariana normalmente 
consomem leite e derivados e ovos. Existe 
o vegetariano estrito, que não consome 
nenhum alimento de origem animal, então 
ele não consome carne vermelha, carne de 
frango, carne de peixe, não consome nem 
ovos e nem leite e derivados. Temos também 
o vegano, que não consome nenhum alimen-
to de origem animal e nenhum produto de 
origem animal também”, exemplifica (ABr).



Ransomware 
segue crescendo

As empresas 
vitimadas por 
ransomware sofrem 
perdas financeiras 
significativas

O FBI e a CISA (Cyber-
security and Infras-
tructure Security 

Agency) emitiram um alerta 
dirigido às empresas ameri-
canas dos setores alimen-
tícios e agrícola no sentido 
de que fiquem atentos a 
ataques de ransomware, 
que podem interromper 
operações, causar perdas 
financeiras e impactar ne-
gativamente a cadeia de 
abastecimento alimentar. 

O alerta diz que negócios 
de todos os portes e tipos 
são alvos potenciais: pro-
priedades rurais, indústrias, 
supermercados e até mes-
mo restaurantes. Os ata-
cantes são criminosos que 
exploram vulnerabilidades 
de redes e aplicativos para 
roubar dados e paralisar os 
sistemas desses setores, 
que são cada vez mais de-
pendentes de tecnologia 
da informação, cobrando 
resgate para liberar a utili-
zação dos sistemas. 

As empresas vitimadas 
por ransomware sofrem 
perdas financeiras signi-
ficativas resultantes de 
pagamentos de resgate, 
perda de produtividade 
e custos de remediação, 
aqueles necessários à vol-
ta as operações de forma 
normal. Também podem 
sofrer perda de informações 
próprias e de clientes, vindo 
a sofrer danos de reputação 
em decorrência do ataque. 

O alerta explica que os 
setores de alimentos e 
agricultura têm enfrenta-
do um número crescente 
de ataques nos últimos 
meses, pois os grupos de 
ransomware usualmente 
têm como alvo indústrias 
críticas, como essas e a de 
distribuição de derivados 
de petróleo; nessa área, a 
Colonial Pipeline foi ataca-
da neste ano, o que gerou 
sérios problemas de falta 
de combustíveis em áreas 
metropolitanas dos Estados 
Unidos, apesar de a empresa 
ter pagado um resgate de 
cerca de US$ 4,5 milhões. 

Muitas das empresas das 
áreas objeto do alerta usam 
uma variedade de dispositi-
vos de Internet das Coisas, 
que são especialmente 
vulneráveis a ataques; as 
grandes empresas são vi-
sadas porque podem pagar 
resgates mais altos e as me-
nores são atacadas devido à 
sua incapacidade de pagar 
por segurança cibernética 

preventiva de alta qualida-
de, sendo, portanto, mais 
vulneráveis. 

E o pagamento do resgate 
não livra as empresas de 
problemas: estudos dão 
conta que a maioria das 
vítimas que pagaram o res-
gate sofreram outro ataque, 
praticado pelo mesmo ou 
por outro grupo criminoso. 

Há diversas técnicas para 
ataque às vítimas, sendo o 
mais comum o phishing, 
quando funcionários rece-
bem mensagens pedindo 
para que cliquem em um 
determinado link, o que 
acaba permitindo o acesso 
dos criminosos aos apli-
cativos da empresa, que 
frequentemente não tem 
as características de se-
gurança necessárias e são 
acessados através de redes 
vulneráveis. 

O alerta lista vários ata-
ques ao setor, destacando-
se o que vitimou a empresa 
brasileira de carnes JBS em 
maio. A empresa acabou 
pagando um resgate de 
US$ 11 milhões ao grupo 
de ransomware Sodinokibi/
REvil, depois que o ataque 
praticamente paralisou suas 
operações nos Estados Uni-
dos e Austrália. 

O FBI também citou um 
ataque a uma empresa 
internacional de alimentos 
e agricultura com sede nos 
Estados Unidos, ocorrido 
em novembro passado; a 
quadrilha atacante, co-
nhecida como OnePercent 
Group pediu um resgate 
de US$ 40 milhões, mas a 
empresa conseguiu se recu-
perar usando seus backups 
e não pagou o resgate. 

O alerta conclui listando 
uma série de medidas que 
as empresas podem tomar 
para se proteger, incluindo 
backups, segmentação de 
redes, autenticação multifa-
tor e monitoramento proa-
tivo dos acessos remotos às 
suas redes. A CISA também 
recomenda às empresas 
americanas que permane-
çam extremamente alertas 
nos feriados prolongados, 
datas que têm concentrado 
esses ataques. 

Infelizmente, eventos 
desse tipo acabam ocor-
rendo também em nosso 
país, razão pela qual cui-
dados devem ser tomados 
constantemente; mesmo 
que se atinja um certo grau 
de segurança, não se pode 
esquecer que os criminosos 
estão sempre um passo à 
frente, desenvolvendo no-
vas táticas para ataque. 

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

de Computação e Informática 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Vivaldo José Breternitz (*)
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As medidas de isolamento e de 
distanciamento social fizeram 
com que várias pessoas tivessem 
um aumento de peso. Por isso, 
cada dia mais, as pesquisas por 
técnicas de emagrecimento têm 
se intensificado. Segundo Bru-
na Manes, médica nutróloga e 
especialista em modulação hor-
monal e endocrinologia, existem 
alguns erros que dificultam o 
emagrecimento e que podem 
ser prejudiciais à saúde. 

“Quando você não procura um 
especialista e decide emagrecer 
por conta própria, pode cometer 
alguns deslizes que, ao invés de te 
ajudar, vão te atrapalhar”, explica.

Para que você tenha bons 
resultados em seu processo de 
emagrecimento, a doutora Bru-

na Manes listou três erros que 
dificultam a perda de peso. Veja 
as informações e entenda o que 
fazer para emagrecer com saúde 
e de forma efetiva.
 1) Dietas radicais - Quem 

nunca pesquisou sobre 
emagrecimento e encon-
trou uma dieta que pro-
metia uma intensa perda 
de peso, não é mesmo? A 
verdade é que essas medi-
das radicais que prometem 
resultados rápidos são 
um grande problema para 
quem deseja perder peso.

  “Quando o indivíduo de-
cide tentar emagrecer de 
acordo com dietas radicais, 
pode passar por uma perda 
de peso muito rapidamen-

te. O problema é que, com 
isso, há perda de massa 
magra, o que diminui o 
metabolismo. O indivíduo 
pode até emagrecer, mas, 
como as dietas milagrosas 
têm data para terminar, vai 
ter problemas para manter 
seu peso”, aponta a nutró-
loga.

 2) Deixar de comer e/ou 
pular refeições - Muitas 
pessoas pensam que, para 
emagrecer, precisam deixar 
de comer e, por isso, come-
çam a pular refeições. Essa 
prática é maléfica não só 
para o processo de emagre-
cimento, mas também para 
a saúde. Quando o indivíduo 
deixa de comer e pula refei-

ções, vai deixar de consumir 
nutrientes importantes. 

  Isso vai fazer com que a 
pessoa sinta ainda mais 
fome depois, o que vai 
causar ansiedade. Não 
se esqueça de que comer 
menos não é sinônimo 
de perda de peso. Você 
precisa comer cerca de 
cinco vezes ao longo do 
dia e consumir todos os 
nutrientes necessários.

 3) Estar sempre atenta à 
balança - É provável que, 
quem está passando por 
um processo de emagreci-
mento, fique ansioso para 
conferir os resultados. Por 
isso, é comum que tenha o 
desejo de acompanhar os 

números na balança todos 
os dias. O problema é que 
se prender à conferência 
do peso todos os dias tam-
bém pode ser prejudicial. 

   “A perda de peso não acon-
tece da noite para o dia e, no 
início, a boa alimentação e a 
prática de exercícios físicos 
vão promover a substitui-
ção da gordura por massa 
magra. Esse processo não 
será mostrado na balança, 
pois não há perda de peso. 
Olhar os números todos os 
dias pode causar desânimo 
no indivíduo, uma vez que 
o resultado pode demorar 
a aparecer”, finaliza a espe-
cialista. - Fonte: MF Press 
Global.

Ana Luiza Milan (*)

Em um cenário mercadológico cada vez mais mutável, 
atentar-se à saúde mental e ao comportamento dos cola-
boradores mostra-se fundamental para manter o ambiente 
de negócios vigoroso. Pesquisa realizada pela Vitalk e 
Mindminers com 420 pessoas, 50% dos entrevistados 
que respondem aos seus líderes pontuaram que nunca 
abordaram o assunto da saúde mental no trabalho, en-
quanto 19% da liderança ainda não se sente confortável 
para falar sobre o tema.

Embora a saúde mental ainda seja um tema que mereça 
maior atenção no mundo dos negócios, a tecnologia tem 
sido um recurso cada vez mais importante para os profis-
sionais, ao facilitar o desempenho das atividades no dia a 
dia, dissipando aspectos que impactam negativamente a 
saúde mental, como a pressão por menor quantidade de 
erros nas atividades e a necessidade de maior qualidade 
no relacionamento com clientes.

É necessário avaliar o quão diferente cada setor cor-
porativo lida com as demandas e o que pode ser feito 
para trazer agilidade e praticidade ao cotidiano desses 
profissionais. Certamente, a tecnologia ganha espaço 
neste debate, tendo em vista a vasta quantidade de 
recursos existentes atualmente. A IDC Brasil, inclusive, 
projetou que os gastos com tecnologia e telecomuni-
cações no Brasil podem chegar a US$ 64,4 bilhões, 
crescendo 7,1% em 2021. 

Dessa forma, utilizar as diferentes soluções disponíveis 
no mercado é um requisito fundamental para que haja 
uma evolução no ambiente de trabalho e nos resultados 
entregues pelos profissionais. Tarefas repetitivas, ativida-
des exaustivas e retrabalho são pontos comuns entre as 
equipes que não contam com a presença do componente 
tecnológico. 

A transformação digital vem revolucionando as formas 
de trabalho e, sobretudo, a qualidade de vida dos pro-
fissionais no desempenho de suas atividades. O setor 
financeiro das companhias é um dos que mais sentem 
os impactos do estresse na rotina de trabalho. 

Mas, é necessário re-
alizar alguns passos 
para que o saque 

ocorra de forma segura. 
O VP de Operações da 

Contabilizei, escritório de 
contabilidade pioneira na 
simplificação dos processos 
contábeis, Charles Gularte, 
explica que o saque pode 
ocorrer em situações especí-
ficas tais como: rescisão sem 
justa causa, aposentadoria, 
aquisição de imóvel, falência 
da empresa, desastre natural 
ou estado de calamidade 
pública, além de doenças 
graves do trabalho ou de-
terminação judicial, dentre 
outras possibilidades. 

“Para sacar o FGTS, é pre-
ciso se atentar aos valores. O 
saque de valor igual ou infe-
rior a R$ 3.000,00 pode ser 
feito nas unidades lotéricas, 
nos correspondentes Caixa 
Aqui, nos postos de atendi-
mento eletrônico e nas salas 
de autoatendimento para 
trabalhadores que possuem 

A Caixa liberou a possibilidade de resgatar até três anos de 
saque do FGTS de uma só vez.

Saque do FGTS pode ser usado 
para abrir uma empresa

está disponível para todo e 
qualquer trabalhador que 
tenha aderido à modalidade 
do saque-aniversário desde 
que atenda as condições 
como, dentre outras, o valor 
mínimo de R$ 2.000,00 reais. 

A modalidade de “saque
-aniversário” é aquela em 
que o trabalhador opta por 
resgatar um percentual do 
saldo do fundo de garantia 
disponível até o último dia 
útil do segundo mês subse-
quente ao da aquisição do 
direito de saque, sendo este 
percentual de resgate vari-
ável de acordo com o saldo. 

Vale lembrar que, quem 
realiza qualquer saque do 
FGTS, deve informar o valor 
recebido na declaração do 
Imposto de Renda, ainda 
que o FGTS seja conside-
rado rendimento isento, 
devendo portanto o valor 
sacado ser informado na 
ficha “Rendimentos Isentos 
e Não-Tributáveis”. Fonte: 
(www.contabilizei.com.br).

cartão do cidadão e senha. 
Já nas demais situações, o 
saque dos recursos pode 
ser encaminhado através 
da internet e realizado em 
qualquer agência da Caixa”, 
ressalta Gularte. 

Também é possível utilizar 
o dinheiro para um fundo de 
emergência, por exemplo. 
“As dívidas crescentes são 
um problema bem caracte-
rístico brasileiro. Quando é 

esse o caso, realizar nego-
ciações e selecionar quais 
devem ser pagas antes, 
verificando taxas de juros 
e outras opções possíveis, 
é o melhor a ser feito no 
momento e o FGTS, pode 
ser um meio interessante”, 
conclui o VP. 

A Caixa liberou a possibi-
lidade de resgatar até três 
anos de saque do FGTS de 
uma só vez. A possibilidade 
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Além de ser uma boa oportunidade para resolver pendências financeiras, o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) sacado pode ser utilizado como investimento para abrir ou impulsionar um 
negócio próprio

É possível ter uma vida boa no 
ambiente de trabalho?

Além de lidar com recursos primordiais das empre-
sas, o departamento de contas a receber, por exemplo, 
precisa de profissionais com habilidades que impactem 
positivamente a qualidade do relacionamento entregue 
ao cliente, mesmo para aqueles que se encontram em 
situações de atrasos de pagamentos e inadimplência.

O desafiador ambiente econômico atual impulsiona a 
pressão aos profissionais na gestão de contas a receber. 

O Núcleo de Análise de Política Econômica da UFRGS, 
divulgou dados que apontam que, no primeiro trimestre 
a economia brasileira cresceu 1,2%, estando, ainda, no 
mesmo patamar do final de 2019. Neste contexto, é 
essencial mapear as possibilidades e instrumentos que 
possam potencializar o bem-estar dos profissionais que 
lidam com as atividades no departamento financeiro, 
oferecendo o suporte necessário para que a saúde 
mental seja impulsionada. 

É importante pontuar que a pressão psicológica oriunda 
do ambiente de trabalho extrapola os limites profissionais, 
afetando outras dimensões da vida das pessoas.

 
(*) - Psicóloga, com especialização em Administração de RH, 

é cofundadora e Head de Operações na Receiv, sistema de cobrança 
inteligente (https://www.receiv.it/).

A tecnologia tem sido um recurso importante para os 
profissionais ao facilitar o desempenho das atividades.
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Nutróloga aponta três erros que dificultam o emagrecimento
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Vertis Participações S.A.
CNPJ nº 12.881.125/0001-57 - NIRE 35300509684

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados todos os acionistas, a reunirem-se no próximo dia 18/10/2021, às 14hs, 
presencialmente, Rua Cristiano Viana, 401, conjunto 1002, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 
05411-000, a fim de deliberar sobre as seguintes ordens do dia: (i) reeleição dos membros da Di-
retoria para 1 mandato de 3 anos e (ii) alteração do endereço da sede da Companhia. Os docu-
mentos e informações referentes às matérias a serem tratadas na Assembleia encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede da Companhia. O acionista deverá enviar à Companhia, 
em até 48hs antes da realização da Assembleia, cópia (i) do instrumento de mandato, caso seja 
representada por procurador, e (ii) dos documentos de identidade, com foto, de seu(s) repre-
sentante(s) legal(is) e procurador(es), se aplicável. Renato Prado Bertin - Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de ABERTURA de Licitação - Concorrência Pública nº. 004/2021; Objeto: 
execução da FASE 4 da obra de reforma e ampliação da EMEB Professor Francisco 
Ribeiro Carril, com fornecimento de materiais e mão de obra. Data da sessão pública 
de recebimento e abertura do envelopes: 04/11/2021 às 09:00 horas. Local da 
sessão: Paço Municipal Huber Braz Cossi, Departamento de Licitações e Compras, 
situada na Praça Washington Luiz, n.º 643 - Centro, em Vargem Grande do Sul - 
SP. Edital disponível gratuitamente na página eletrônica do município: https://www.
licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br.

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de ABERTURA de Chamamento Público para Credenciamento (outras 
modalidades) nº 008/2021 - Processo Administrativo n.º 101/2021. A Prefeitura do 
Município de Vargem Grande do Sul torna público que promoverá chamamento 
público objetivando o credenciamento de concessionárias do serviço rodoviário 
intermunicipal de transporte coletivo, para fornecimento de passagens a usuários 
do SUS para tratamento fora do domicilio. Recebimento dos documentos à partir 
de 04/10/2021, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas, nos dias úteis. Local: 
Paço Municipal Huber Braz Cossi, Departamento de Licitações e Compras, situada 
na Praça Washington Luiz, n.º 643 - Centro, em Vargem Grande do Sul - SP. Edital 
disponível gratuitamente na página eletrônica do município: https://www.licitacao.
vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras.

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

Muitas adequações 
foram feitas em casa, 
para que o ambiente 

se tornasse o mais apro-
priado, dentro do possível. 
Os resultados positivos são 
evidentes, tanto que muitas 
empresas entregaram seus 
escritórios e muitas pessoas 
não se veem voltando ao 
formato anterior. 

No entanto, surgiu também 
uma nova preocupação: a fal-
ta de limite para atividades 
laborais e a sobrecarga pela 
necessidade de produzir. 
Esse comportamento pode 
ser muito prejudicial como 
um todo, é o que aponta Jor-
ge Martins, CEO da Bullseye 
Executive Search, empresa 
de recrutamento especiali-
zado e gestão empresarial.

“O excesso prejudica a 
saúde do colaborador, que 
é o fato mais relevante e 
importante, pois trabalhos 
não deveriam impactar 
negativamente a saúde de 
ninguém, mas além disso 
impacta diretamente na 
produtividade da empresa”, 
explica o especialista. 

A chamada Produtividade 
Tóxica não é algo recente, 
mas agravou-se na pande-

A chamada Produtividade Tóxica não é algo recente, mas 
agravou-se na pandemia.

Raul de Taunay – Pandorga – O poeta diplomata 
que representou o Brasil em várias nações africanas, 
descreve com maestria, num interessante linguajar, 
cenas vividas in loco , que marcaram sobremaneira 

sua alma e mente. Numa escrita poética, sem haver poesia, Raul 
urdiu um belíssimo romance com tênue fronteira entre a ficção 
e realidade o que a meu ver, torna sua obra encantadora, não só 
pelo efeito imagético, também pela fluidez de sua pena. A sofrida 
África, com todos seus escatológicos ingredientes – guerras 
fraticidas, etc -  é descrita conjuntamente aos seus encantos, 
e são muitos! Obra para ler, guardar, analisar e emocionar seu 
leitor de qualquer faixa etária. Dará, sem dúvida, um ótimo 
roteiro cinematográfico.

Meu Brasil Angolano

Melinda Garcia – MCMG – Artista de renome 
engajada em propalar a tese do frequente e inces-
sante movimento nas artes, e que norteia nossa vida, 
lastreou-se nas obras do mestre Dalí em suas diversas 

e multifacetadas fases para compor a sua, de preponderante re-
levância. Melinda é possuidora de vasto e determinante  cabedal 
artístico e literário. Afinal: “O que é escrever, senão o inverso 
de esculpir, isto é, dar um corpo, ou elaborar uma forma para 
os conteúdos?”. Obra de transcendental importância, particu-
larmente pelo seu enfoque cientifico e religioso. Para poucos!

Holomovimento: Espelho D’Alma

Maria Lucia Moyses Ruiz – Scortecci – O título 
sugere idas e vindas na vida de uma personagem 
que recebe ingredientes para uma plena felicidade. 
Infância e juventude boa, um namoradinho certinho, 
etc.Todavia, desvios tornaram alguns sonhos não 

realizados, ficaram latentes. Após alguns incidentes, eis que 
ressurge o amor da infância, com muita força, vigor e boa vontade. 
Porém.... uma nova “virada” ocorre, que deixa alucinada e quase 
indefesa a protagonista. Novamente a autora, leva ao leitor um 
final eivado de tons psicológicos e bens reais. Surpreendente.

Alucinadamente

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)

Produtividade tóxica: Home Office 
aumenta casos de exaustão

Com a chegada da pandemia e o isolamento social, o home office tornou-se uma solução para que o 
trabalho não parasse de uma vez

mesmo tempo, misturando 
relações pessoais e profissio-
nais que deveriam ser muito 
bem definidas e que eram 
mais separadas em outros 
tempos. E com essa falta 
de limite e definição a nossa 
saúde mental está sendo 
colocada à prova o tempo 
todo”, reflete o especialista. 

Jorge acredita que o me-
lhor caminho é uma sensatez 
de mão dupla, tanto dos 
funcionários que consigam 
identificar e demarcar seu 
horário de expediente e seu 
momento de descanso, bem 
como os chefes das equipes, 
que devem saber identificar 
sinais de que o seu colabora-
dor está exacerbado. 

“Chegamos em um ponto 
em que a produtividade 
tóxica provoca um senti-
mento de culpa quando 
estamos aproveitando nosso 
tempo de descanso. Mas 
ele é tão necessário quanto 
os resultados. O corpo e a 
mente precisam disso para 
desenvolver a criatividade, 
as atividades rotineiras e o 
equilíbrio mental”, finaliza 
Jorge Martins. - Fonte e 
outras informações: (www.
beexecutive.com.br).
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mia. Segundo dados do Die-
ese, 70% dos profissionais 
brasileiros dizem estar com 
cargas de trabalho mais 
altas em 2020 e 2021. O 
aumento se deu pela redu-
ção de equipes com metas 
cada vez mais rigorosas e, 
também, pela insegurança 
da crise no mercado de 
trabalho, fazendo com 
que funcionários atuantes 
sintam a necessidade de 
entregar cada vez mais re-
sultados para manter seus 
empregos a salvo. 

“Isso pode levar as pesso-

as à exaustão profissional”, 
complementa Martins. O fato 
do trabalho agora estar em 
casa acaba confundindo os 
sentidos, o que leva à sensa-
ção de que há uma obrigação 
em responder às demandas o 
tempo inteiro, independente 
do horário. 

“Muitas vezes, enquanto 
se trabalha é preciso lidar 
com tarefas domésticas ou 
resolver problemas pessoais. 
Não há um descolamento de 
espaço físico sobre o mo-
mento de trabalho e afazeres 
de casa. Tudo acontece ao 

Mickael Malka e Eduardo Andrade (*) 

Existe uma grande diferença entre 
sonho e ilusão. O sonho se constrói com 
o tempo. Com a ajuda de outras pessoas. 

Já a ilusão é aquela solução mágica, 
vendida como “a última palavra” no 
assunto, com a promessa de resolver 
todos os problemas. Assim como vários 
setores, o mercado imobiliário vive uma 
grande transformação digital. O que é 
bom e necessário para acompanhar as 
mudanças de hoje. A questão é quando 
se vende a ilusão de que a tecnologia 
por si só é capaz de resolver todos os 
desafios do segmento, sem a participação 
do elemento humano. 

A chamada desintermediação, que 
pode levar a equívocos por conta da de-
sinformação. Ela faz sentido em setores 
nos quais o papel do ser humano é limi-
tado ou não É essencial, sem agregar ao 
processo. Mas, quando estamos falando 
de uma importante decisão financeira, 
como a compra ou venda de um imóvel, 
tudo que se quer é a segurança de alguém 
experiente do seu lado. São momentos 
em que não se pode errar. 

O imóvel é a materialização do sonho 
de alguém. As expectativas são enormes 
e as variáveis emocionais são decisivas. E 

só o conhecimento do corretor é capaz de 
entender e atender cada necessidade do 
cliente. Trazer tranquilidade e segurança 
para a sua escolha. Esse capital relacional 
do corretor é único, pessoal e intransfe-
rível. Não há o que substitua nem possa 
competir com isso. Habilidades que não 
cabem em um algoritmo. 

Mais do que intermediação, os clien-
tes procuram conexão, vínculos de 
confiança. 

Por isso, trabalhamos para que o cor-
retor exerça plenamente sua vocação, 
que vai muito além da compra e venda 
de um imóvel. Com a transformação di-
gital pessoal, ele se torna um consultor 
de negócios imobiliários, conselheiro 
financeiro. 

Para orientar a melhor hora de comprar 
ou vender, o corretor é um facilitador de 
financiamentos, oferece tranquilidade 
por meio de seguros atrelados à compra/
venda e aluguel, e até apresenta soluções 
que possam ser uma opção à venda, como 
o Crédito com Garantia de Imóvel. 

É esse profissional cada vez mais 
completo que vai reinventar o mercado 
de imóveis residenciais usados. Nos 
últimos 10 anos, investimos pesado em 
tecnologia e consolidamos números que 
confirmam essa tendência. Por meio de 

nossa plataforma, interligamos mais de 
50 mil corretores, 8.500 imobiliárias e 
3.500 administradoras de aluguel em 
todo o país. 

Além disso, acompanhamos men-
salmente a atividade de 200 mil novos 
compradores (e inquilinos) e 125 mil 
vendedores de imóveis. São mais de 8 
milhões de visitas únicas nos sites das 
imobiliárias parceiras. Temos uma visão 
panorâmica e em tempo real desse mer-
cado pulverizado como nenhuma outra 
empresa, desenvolvendo soluções para 
aumentar a capacidade de geração de 
negócios do setor. 

Acreditamos que esse Corretor 2.0. 
será cada vez mais a mola propulsora do 
desenvolvimento local. Pelo seu conhe-
cimento, relacionamento e grande poder 
de engajamento pessoal. E pela nossa 
tecnologia, que veio trazer mais potência 
para a sua carreira, como um acelerador 
de suas competências, levando à uma 
valorização exponencial da sua atividade. 

Definitivamente, Corretor Imobiliário 
será uma das profissões do futuro. 

(*) - São co-fundadores da Ingaia e Kenlo, a 
primeira startup focada na transformação digital 

de imobiliárias em plataformas de negócios, e 
marketplace imobiliário, com uma plataforma para 

melhorar a performance dos profissionais 
(www.ingaia.com.br).

A nova profissão do futuro

Mestrado Profissional em 
Matemática (Profmat) recebe 
inscrições até 25 de outubro
Até 25 de outubro (às 

17 horas), estão abertas as 
inscrições no Exame Nacio-
nal de Acesso (ENA 2022) 
para ingresso em 2022 no 
Mestrado Profissional em Ma-
temática em Rede Nacional 
(Profmat). O curso tem como 
objetivo proporcionar forma-
ção matemática aprofundada 
relevante para o exercício da 
docência na Educação Básica 
a professores em exercício 
da docência de Matemática 
das redes pública ou privada. 
O Profmat é desenvolvido 
por meio de uma rede de 
instituições de Ensino Su-
perior que, para 2022, estão 
oferecendo um total de 1.400 

vagas. Destas, 20 são para a 
Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar), sendo 10 
no Campus São Carlos e 10 
no Campus Sorocaba. O curso 
é semipresencial, e as aulas 
estão previstas para acon-
tecer às segundas-feiras em 
São Carlos e às sextas-feiras 
em Sorocaba. O mestrado 
profissional foi avaliado com 
conceito 5 pela Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior 
(Capes), nota máxima para 
programas com apenas curso 
de mestrado. As inscrições 
devem ser feitas exclusi-
vamente pela Internet, em 
(www.profmat-sbm.org.br).
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• Liderança pode ser desafiada a ser mais humanista;
• Sem gastos imobiliários, mas sim com o suporte da estrutura 

do trabalho remoto;
• Pagamento diferenciado baseado na localidade e gastos com 

o remoto;
• Desafios significativos em relação às políticas da empresa.

Sociedade:
• Colaboradores ou fornecedores adicionais não necessários 

para dar suporte à empresa, mas sim novas cadeias de su-
primentos;

• Sem impacto ambiental causado pelo deslocamento do tra-
balhador;

• Colaboradores podem dispersar e viver em áreas rurais;
•  Trabalhadores ficam mais disponíveis de forma mais regular 

para suas famílias e comunidades durante a jornada de tra-
balho ou o tempo que antes era gasto com deslocamento.

Trabalho híbrido/Colaboradores:
• Certo nível de flexibilidade;
• É gasto algum tempo em deslocamento;
• Algum gasto com despesas de trabalho remoto (internet etc);
• Existe alguma colaboração entre colegas feita de forma 

presencial;
• Mistura de oportunidades de construção de times/relações 

feitas de forma orgânica ou intencional (rapport);
• Alguma separação entre trabalho e lar.

Organização:
• Desempenho/performance é gerenciada de forma remota e 

presencial, baseada nas observações e resultados;
• Responsabilidade dividida entre empresa e colaborador em 

relação ao ambiente de trabalho e clima organizacional;
• Liderança pode ser desafiada a ser mais humanista;
• Alguns gastos imobiliários e também com o suporte da es-

trutura do trabalho remoto;
• Pagamento diferenciado baseado na localidade e gastos com 

o remoto;
• Desafios significativos em relação às políticas da empresa, 

mas algumas criadas antes da pandemia podem ainda ser 
aplicadas.

Sociedade:
•  Alguns colaboradores ou fornecedores adicionais são neces-

sários para dar suporte à empresa, a cadeia de suprimento 
existente pode precisar de mudanças;

• Impacto ambiental causado pelo deslocamento do trabalhador 
é reduzido;

• Colaboradores vivem em áreas metropolitanas e subúrbios;
•  Trabalhadores ficam mais disponíveis de forma mais regular 

para suas famílias e comunidades durante a jornada de tra-
balho ou o tempo que antes era gasto com deslocamento.

De olho no futuro! É inegável que, para muitas organizações, 
o trabalho feito de forma virtual veio para ficar, seja parcial ou 
completamente. Quando falamos do modelo híbrido, as empre-
sas já contam atualmente com mais insumos e conhecimentos 
para fazer essa migração. A Deloitte aponta quatro passos para 
começar a gerenciar a arquitetura de trabalho nesse modelo:

1.  Defina sua estratégia para o futuro do trabalho. Determine 
a combinação correta de trabalho, ambiente e profissionais 
essenciais para seu sucesso.

2.  Envolva os colaboradores. Comunique-se com eles e apro-
veite essa perspectiva única enquanto estão mais próximos 
do trabalho para então desenvolver habilidades e investir 
nos profissionais no futuro.

3.  Adapte seus locais de trabalho híbridos com programas e 
políticas, incluindo abordagens de bem-estar e saúde e se-
gurança do colaborador.

4.  Invista no ambiente de trabalho. Considere onde a automação 
e as tecnologias podem ajudar a aumentar a flexibilidade do 
local para segmentos do seu quadro de colaboradores.

(*) - É CGO do Dialog.ci, startup responsável por desenvolver uma plataforma 
online de comunicação interna e RH, que funciona como um hub para o colabo-

rador e melhorar o engajamento dentro das empresas.
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• Impacto ambiental causado pelo deslocamento de trabalhador;
• Trabalhadores vivem em áreas metropolitanas;
• Os profissionais ficam separados das famílias e comunidades 

durante a jornada de trabalho.

Trabalho remoto/Colaboradores:
• Flexibilidade máxima;
• Sem gasto de tempo com deslocamento;
• Gastos com trabalho remoto (internet etc);
• Sem colaboração com colegas presencial;
• Construção de relacionamento intencional (rapport) neces-

sária;
• Separação limitada entre trabalho e lar.

Organização:
• Desempenho/performance é gerenciada de forma remota, 

inclusive a avaliação de resultados/feedback;
• Colaborador também é responsável pelo ambiente de trabalho 

e clima organizacional (responsabilidade dividida);

Estamos há mais de um ano do início da pandemia, e as mudanças dos modelos e ambientes de trabalho são claras. Muitas 
empresas declararam que não voltam para o modelo presencial, já outras adotaram um modelo híbrido. Por força da  
natureza do negócio, há quem permanecerá no presencial. Mas você sabe quais são as diferenças e particularidades  

de cada um desses modelos quando falamos da relação entre empresa, colaborador e sociedade? 

Gabriel Kessler (*)

Segundo a Deloitte, existe muita pesquisa a ser feita 
sobre os efeitos a longo prazo no bem-estar e produtivi-
dade dos colaboradores, mas os ambientes de trabalho 

estão mudados permanentemente e carregam característi-
cas distintas e que exigem atenção dos profissionais de RH 
e Comunicação Interna. Entenda mais, a seguir.

Modelo de trabalho X bem-estar e produtividade do 
colaborador - Existem três modelos de trabalho: presencial, 
remoto e híbrido. A estrutura do tipo de ambiente depende da 
realidade de cada organização e o próprio trabalho a ser feito. 
Entra nesse momento o RH, que deve trabalhar junto à liderança 
para definir qual a melhor alternativa levando em consideração 
o colaborador e a estratégia da companhia.

Conheça o que cada modelo oferece ou pode 
impactar.

Trabalho presencial/Colaboradores:
• Flexibilidade limitada;
• Deslocamento demanda tempo;
• Sem despesas de trabalho remoto;
• Colaboração presencial com colegas de forma frequente;
• Muitas oportunidades de construção de times/relações feitas 

de forma orgânica ou intencional (rapport);
• Separação clara entre trabalho e lar.

Organização:
• Desempenho/performance pode ser gerenciada presencial-

mente, incluindo observações de atividades;
• Empresa é responsável pelo ambiente de trabalho e clima 

organizacional;
• Liderança transacional pode ser encorajada;
• Gastos na estrutura e imobiliário;
• Pagamento definido por trabalho no local, sem gastos com 

modelo remoto;
• Políticas bem-estabelecidas.

Sociedade:
•  Colaboradores ou fornecedores adicionais necessários para 

dar suporte à empresa, cadeias de suprimentos existentes 
são adequadas;
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDUARDO ALBUQUERQUE AGUIAR, profissão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 07/06/1998, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Eduardo Santos 
Aguiar e de Elaine Cristina Albuquerque da Silva. A pretendente: VITÓRIA COSTA MO-
REIRA, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Tatuapé, SP, data-nascimento: 18/11/1999, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Sergio Costa Moreira e de Maria Aparecida Siqueira.

O pretendente: ROBERT RIBEIRO, profissão: agrônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: em Lagoinha, SP, data-nascimento: 09/12/1988, residente e domiciliado em 
Lagoinha, SP, filho de Benedicto Ribeiro e de Maria Nazaret de Fatima Ferreira Ribeiro. 
A pretendente: BEATRIZ DE ESPIRITO AUGUSTI, profissão: médica veterinária, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/11/1993, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Fernando Augusti e de Soreny 
de Espirito Augusti.

O pretendente: SEBASTIÃO FERREIRA, profissão: gráfico, estado civil: divorciado, na-
turalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 17/04/1961, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Roque Ferreira e de Divina 
Aparecida Marcelino Ferreira. A pretendente: LUCIMAR DE ALMEIDA CAMARGO, 
profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Brás, SP, 
data-nascimento: 17/09/1961, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Diogo Camargo e de Maria Aparecida de Almeida Cavalcanti Camargo.

O pretendente: MATHEUS DE CASTRO FERREIRA COELHO, profissão: assistente 
financeiro, estado civil: solteiro, naturalidade: em Petrolina, PE, data-nascimento: 
14/12/1994, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Pedro 
Luiz Coelho e de Abigail de Castro Ferreira Coelho. A pretendente: NATHALIA GAIA DA 
SILVA, profissão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, 
data-nascimento: 01/11/1992, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Oséias Gaia da Silva e de Regiane Vieira Gaia da Silva.

O pretendente: PAULO GUILHERME CARRERA MUHANAK DIB, profissão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 17/05/1993, 
residente e domiciliado no Artur Alvim, São Paulo, SP, filho de Omar Muhanak Dib e de 
Encarnação Benites Carrera Dib. A pretendente: BEATRIZ ELIETE DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 
29/03/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Daniel 
Pedro da Silva e de Margareth Custódio da Silva.

O pretendente: DRAUSIO RODRIGUES SANTOS, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 01/01/1975, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Claudio Rossi dos 
Santos e de Alice Rodrigues dos Santos. A pretendente: ELEN CRISTINA CARDOSO 
MARTINS, profissão: fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São 
Miguel, SP, data-nascimento: 01/12/1976, residente e domiciliada na Vila Curuçá Velha, 
São Paulo, SP, filha de Eduardo Cardoso Martins e de Ercilia Azarias Cardoso Martins.

O pretendente: WDEENDERSON ALVES FONTES, profissão: instrumentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Pau de Ferros, RN, data-nascimento: 25/05/1989, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Neto Pessoa Fontes e de 
Luzeneide Alves de Lima Fontes. A pretendente: ADRIANA DINIZ SANTOS, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nas-
cimento: 01/10/1988, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Rogerio Ribeiro Santos e de Izaura Diniz.

O pretendente: MARCOS TADEU DE ARAUJO, profissão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Brás, SP, data-nascimento: 18/03/1960, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ivo Brito de Araujo e de Benedita 
Pinheiro de Araujo. A pretendente: EUNICE DUARTE DE LIMA, profissão: advogada, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/01/1968, 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Duarte de Lima e 
de Olivia Jorge de Lima.

O pretendente: IGOR SIQUEIRA GALLUCCI, profissão: coordenador de operações, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 22/09/1982, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Rafael Gallucci 
e de Marleide Melo Siqueira Gallucci. A pretendente: ERICA VIEIRA DOS ANJOS, 
profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Vitória de Santo Antão, PE, 
data-nascimento: 10/09/1989, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha 
de Airton Eugenio dos Anjos e de Maria de Lourdes Vieira dos Anjos.

O pretendente: ALESSANDRO VIEIRA DE ALMEIDA, profissão: comerciante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 07/08/1975, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Valdemar Eutímio de 
Almeida e de Ademilda Maria Vieira de Almeida. A pretendente: ANA PAULA DOS SAN-
TOS ALMEIDA, profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: em Riacho de 
Santana, BA, data-nascimento: 27/07/1995, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Antonio José de Almeida e de Maria Leolina dos Santos Almeida.

O pretendente: DIEGO CARRIÃO PIMENTA, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/03/1986, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Robinson Tomé Pimenta e de Teresinha 
de Fatima de Souza Carrião Pimenta. A pretendente: PALOMA FERREIRA GASPAR 
SILVA, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, 
data-nascimento: 01/03/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Claudionor Ferreira da Silva e de Mariluse Maria Gaspar Silva.

O pretendente: HEITOR GREGORIO DOS SANTOS, profissão: analista de sistemas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 25/03/1996, 
residente e domiciliado em Penha de França São Paulo, SP, filho de Gargton Gregorio dos 
Santos e de Vanuzia Rodrigues Ribas. A pretendente: ROBERTA PEDROSO MACHADO, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, 
SP, data-nascimento: 26/11/1999, residente e domiciliada em São Caetano do Sul, SP, 
filha de Valdinei Alexandro Alves Machado e de Roberta Carteiro Pedroso Machado.

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:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

A pretendente: ANDRIELE BEZERRA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (31/08/1990), estado civil solteira, profissão agente de viagem, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Rodrigues de Oliveira 
e de Raimunda Alves Bezerra. A pretendente: PAULA DE MATOS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em São Paulo - SP (Registrada em São Bernardo do Campo - SP), no dia 
(26/10/1990), estado civil solteira, profissão técnica de informática, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro de Matos Silva e de Solange Maria de Sousa.

O pretendente: PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Itupiranga - PA, no dia (16/12/1988), estado civil solteiro, profissão bancário, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Roberto da Silva e de Sara dos 
Santos Souza. A pretendente: ÁGATHA DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascida em Osasco - SP, no dia (03/12/1991), estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, 
residente e domiciliada em Osasco - SP, filha de Eliel Trindade dos Santos e de Nerilda de 
Oliveira Santos. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1° Subdistrito, do 
município de Osasco, neste Estado, a qual autua a Habilitação do casamento.

A pretendente: CAROLINE FERNANDES TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida 
em Guarulhos - SP (Registrada Distrito - Itaim Paulista, nesta Capital), no dia (20/04/1994), 
estado civil solteira, profissão escriturária, residente e domiciliada nesta Capital São 
Paulo - SP, filha de Sergio Teixeira e de Maria de Fatima Fernandes Meira Teixeira. A 
pretendente: PAULINA FERNANDES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascida 
em Santo André - SP (Registrada neste Subdistrito, Cangaíba), no dia (10/02/1996), 
estado civil solteira, profissão secretária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Aparecido Pereira de Souza e de Lucineide Fernandes da Silva.

O pretendente: FÁBIO RAFAEL CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Penha de França - SP, no dia (07/08/1980), estado civil solteiro, profissão frentista, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Elisio Jacinto Cavalcante 
e de Luiza Rodrigues Rafael Cavalcante. A pretendente: ADRIANA VERONEZI, de nacio-
nalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/06/1983), estado civil 
divorciada, profissão analista de recursos humanos, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Alberto Magno Veronezi e de Luci Penha dos Santos Veronezi.

O pretendente: FLAVIO DA SILVA SANTOS, de nacionali dade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/03/1985), estado civil solteiro, profissão porteiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro dos Santos e 
de Maria Gorete da Silva. A pretendente: VIVIAN PAULA GRAVINA DE ARAUJO, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/03/1980), estado 
civil divorciada, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Irineu Pimentel de Araujo e de Neusa Glória Gravina de Araujo.

O pretendente: LEANDRO MOURA MACHADO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (03/11/1984), estado civil divorciado, profissão ins-
petor de alunos, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Celso 
Machado e de Penha de Fatima de Moura. A pretendente: FERNANDA DE OLIVEIRA 
FREITAS, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (22/04/1986), 
estado civil divorciada, profissão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Fernando de Oliveira Freitas e de Maria Lindací de Oliveira Freitas.

O pretendente: GABRIEL TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido em Osasco - 
SP, no dia (07/12/1998), estado civil solteiro, profissão autônomo, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Rinaldo Teixeira e de Raquel Rodrigues Costa 
Teixeira. A pretendente: MARYANA ESCOBAR BALTUSIS, de nacionalidade brasileira, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/09/1999), estado civil solteira, profis-
são·autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ericsson 
Garcia Baltusis e de Ana Cristina Escobar Baltusis.

O pretendente: LEANDRO LIMA TRINDADE, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Liberdade - SP, no dia (05/01/1989), estado civil solteiro, profissão comerciante, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ilson Trindade e de 
Terezinha Maria de Lima Trindade. A pretendente: FRANCIARA GONÇALVES MACHA-
DO, de nacionalidade brasileira, nascida em Codó - MA, no dia (28/06/1993), estado civil 
solteira, profissão comerciante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Francisco Machado e de Iêda Maria Gonçalves Machado.

O pretendente: DIEGO HIDALGO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Aclimação - SP, no dia (31/10/1986), estado civil solteiro, profissão comerciante, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos Soares de 
Oliveira e de Rosana Lopes Hidalgo de Oliveira. A pretendente: VANUSA CAMARGO DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia (24/04/1986), 
estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Antonio Alves de Souza e de Marcia Camargo de Souza.

O pretendente: MIGUEL DOS SANTOS FELIPPE FILHO, de nacionalidade 
brasileira, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/03/1964), estado civil divor-
ciado, profissão ajudante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Miguel dos Santos Felippe e de Maria Aparecida Santos Felippe. 
A pretendente: KATIA SIMONE PIPI, de nacionalidade brasileira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (11/04/1972), estado civil divorciada, profissão artesã, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco 
Pipi e de Neuza Celetti Pipi.

O pretendente: WILLIAM RESENDE PACHECO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (29/04/1980), estado civil solteiro, profissão 
advogado, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João 
Pacheco e de Raymunda Resende Pacheco. A pretendente: LAURICIA GLAUCIA 
ZACORCHEMNEI SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaí-
ba - SP, no dia (07/07/1985), estado civil solteira, profissão administradora, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Conceição da Silva e de 
Francisca Zacorchemnei da Silva.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE TAVARES SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (25/02/2000), estado civil 
solteiro, profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Josue dos Santos Silva e de Andreia Tavares. A pretendente: MO-
NALISA DE JESUS NEVES, de nacionalidade brasileira, nascida em Itajuípe - BA 
(Registrada em Itapatinga), no dia (21/10/1996), estado civil solteira, profissão 
autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ana 
Claudia de Jesus Neves.

O pretendente: ADILSON BRUNO SANMARTIN DE ASSIS, de nacionalidade 
brasileira, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (01/02/1987), estado 
civil solteiro, profissão ferramenteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Rinaldo Gomes de Assis e de Marinete Ortiz Sanmartin. A 
pretendente: DALVA GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (16/03/1993), estado civil solteira, profissão 
recepcionista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Maria do Carmo da Silva.

O pretendente: ADELSON MACÊDO CORREIA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Caldeirão Grande - BA, no dia (16/09/1989), estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião 
Santos Correia e de Sindolfa Bispo Macêdo. A pretendente: LUCÉLIA DE JESUS 
SOUSA, de nacionalidade brasileira, nascida em Bacabal - MA, no dia (14/12/1986), 
estado civil divorciada, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Asuel de Jesus Sousa e de Maria Sônia Sousa.

O pretendente: MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Diadema - SP, no dia (13/10/1991), estado civil solteiro, profissão motoboy, residente 
e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, filho de Edmilson Hernandes Ribeiro 
e de Laura Nazare de Souza Ribeiro. A pretendente: CAROLINE DO NASCIMENTO 
ANANIAS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(14/05/1998), estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Willians Rhodiney Ananias e de Luciane Lopes 
de Almeida do Nascimento.

O pretendente: JULIANO DELFINO PEREIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (31/03/1987), estado civil solteiro, profissão 
cozinheiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Agenor 
Pereira Lima e de Elisabete Delfino de Farias Lima. A pretendente: GABRIELLE 
CANDIDA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Pirituba - SP, 
no dia (03/07/1990 ), estado civil solteira, profissão monitora de qualidade, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nilson dos Santos e de 
Carmelita Candida Silva dos Santos.

O pretendente: LEONARDO MARRAS SOARES, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (09/06/1992), estado civil solteiro, profissão estético 
automotivo, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Gilmar Luís 
Soares e de Valquiria Marras Soares. A pretendente: LARISSA DA SILVA COSTA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (27/11/1996), 
estado civil solteira, profissão vendedora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Elenaldo Ferreira Costa e de Eliane Raquel Gonçalves da Silva. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente 
é residente e domiciliado.

O pretendente: RENE DE ARAUJO ALVES, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Vila Matilde - SP, no dia (03/11/1982), estado civil solteiro, profissão motorista, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adolfo de Araujo Alves 
e de Maria Aparecida Amorim Alves. A pretendente: TATIANA DOS SANTOS ANDRADE, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (30/12/1982), 
estado civil divorciada, profissão assistente de costura, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Braulino de Andrade e de Joana D'Arc dos 
Santos Garcez.

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

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Ivan Cavilha (*)        

Quando se abre uma 
empresa, é funda-
mental entender que 

um cliente satisfeito faz par-
te da obrigação de todo ne-
gócio que deseja prosperar. 

Para isso, é necessário 
que as companhias invistam 
em um atendimento rápido, 
eficaz e, acima de tudo, res-
peitoso com seus clientes. Oo clientes prezam por um atendimento 

humanizado e esclarecedor.

A importância de atender às 
expectativas de seus consumidores

Muitas empresas se preocupam com o número de vendas, resultados alcançados e títulos conquistados, mas, nem sempre, todas se lembram de considerar 
com a mesma atenção o primordial para continuarem existindo: atender às expectativas e necessidades de seus consumidores

No caso do setor óptico, esse 
atendimento deve contar 
com uma atenção ainda 
maior, visto que os óculos 
contribuem para uma parte 
sensível do rosto e muitas 
vezes as pessoas não pos-
suem um óculos reserva para 
aguardar durante o tempo de 
reparo, por exemplo. 

De acordo com a pesquisa 
realizada pela Hibou no final 
de 2020, um bom atendimen-

dor. Também é importante 
pontuar que investir em um 
atendimento eficaz contribui 
para que as empresas com-
preendam as necessidades 
de seus clientes, identifi-
cando quais são os pontos 
de melhoria e aumentando 
as chances do cliente se 
fidelizar à marca. 

O fato é que os clientes 
são a parte mais importante 
do nosso trabalho. Por isso, 
atender bem sempre será a 

nossa tarefa diária mais im-
portante. E quando eu falo 
sobre atender bem, não sig-
nifica disponibilizar apenas 
um SAC ágil, mas também 
assumir uma postura em 
que a marca represente seus 
clientes, defendendo os valo-
res e propósitos que a fizeram 
existir, razões pelas quais um 
consumidor nos escolhe. 

(*) - Formado em Gestão de Marketing, 
com MBA em Administração de 

Negócios pela ESPM, é fundador e 
CEO da Yoface 
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to ao cliente é fundamental 
para 94% dos entrevistados, 
perdendo apenas para a 
questão da qualidade, que 
é considerada essencial para 
98% dos participantes. O le-
vantamento também revela 
que 96,7% dos consumidores 
entrevistados consideram o 
atendimento ao cliente satis-
fatório quando são ouvidos 
por um atendente. 

Isso mostra que os clientes 
prezam por um atendimento 
humanizado e esclarecedor. 

Com o uso da tecnologia 
cada vez mais avançado, já 
é possível oferecer todos os 
requisitos desejados por meio 
do e-commerce, sem perder 
a humanização e o respeito 
pelo consumidor. No mercado 
óptico, muitas empresas já 
trabalham para oferecer so-
luções práticas e inovadoras, 
como o uso da inteligência 
artificial para a produção de 
óculos 100% personalizados, 
proporcionando conforto, 

resistência e leveza para toda 
estrutura de nariz. 

Isso é fantástico, pois os 
consumidores podem obter 
tudo que precisam sem sair 
de casa. Ainda segundo a 
pesquisa da Hibou, 52% dos 
entrevistados afirmam que o 
atendimento prestado pelos 
funcionários pode impactar 
totalmente na experiência 
de compra. Isso evidencia a 
importância das empresas 
treinarem e motivarem seus 
colaboradores para um tra-
tamento com mais empatia 
e humanização. 

Além disso, funcionários 
mais motivados e satisfeitos 
são capazes de produzir até 
50% a mais, o que beneficia 
ambos os lados. Com isso, 
fica cada vez mais evidente a 
importância das companhias 
investirem em soluções 
inovadoras e atendimento 
personalizado, elevando a 
experiência do consumi-
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