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Com a popularização de investimentos em ativos digitais, e ainda se apro-
veitando do desconhecimento por grande parte da população, criminosos 
estão cada vez mais aplicando golpes online. O Diretor da Easy Crypto 
Brasil, André Sprone, alerta que pagamentos realizados com criptomoedas, 
por exemplo, são muito convenientes para golpistas. “As criptomoedas 
oferecem uma segurança e privacidade ímpar, e criminosos se aproveitam 
disso para aplicar golpes. As transações são irreversíveis e, em alguns casos, 
muito difíceis ou até praticamente impossíveis de se rastrear”, diz ele.  

Golpes online são cada vez mais comuns.  
saiba como identificá-los!

O atual cenário econômico do Brasil trouxe grande discussão sobre 
o comércio exterior, e a exportação começou a ser parte importante do 
faturamento de muitas companhias. Segundo dados da Associação do 
Comércio Exterior do Brasil (AEB), divulgados em julho, as exportações 
em 2021 devem ficar em torno de US$ 270,052 bilhões, um aumento 
de 28,7% em relação ao ano anterior. Se calcularmos apenas no mês de 
julho, de acordo com os dados do Ministério da Economia e da Secre-
taria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, o Brasil 
registrou um crescimento de mais de 37% nas exportações..  

empresas: cinco dicas para começar a exportar

O ano de 2020 foi desafiador para todos os setores, mas especialmente 
para o mercado de eventos. A Associação Brasileira dos Promotores 
de Evento (Abrape) estima que mais de 840 mil pessoas do segmento 
perderam seus empregos. Em contrapartida, o mercado de eventos 
online cresceu 400% no último ano, segundo a Associação Brasileira 
de Eventos (Abrafesta).  

evento híbrido: cinco vantagens para investir no 
modelo que une público físico e online

AndreyPopov_CANVA

negócios em pauta

daf caminhões: oito anos de produção
A DAF Trucks foi fundada em 1928, na cidade de Eindhoven, na 

Holanda, e é uma das líderes no mercado europeu de caminhões. É sub-
sidiária do grupo americano Paccar, que também atua com as marcas de 
caminhões Kenworth e Peterbilt. A DAF instituiu um escritório no Brasil 
em 2011, quando anunciou a construção de uma fábrica e a intenção de 
comercializar uma linha premium de caminhões no país, abrindo, em 2013, 
uma fábrica em Ponta Grossa, no Paraná, para produzir os caminhões 
XF e CF e motores Paccar MX. Hoje, a DAF Caminhões possui mais de 
600 funcionários, dedicados em produzir o melhor caminhão. Também, 
bateu recordes de emplacamento, com cerca de 16 mil caminhões na 
frota nacional circulante, aumentando cada vez mais sua participação 
no mercado.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: dafcaminhoes/divulgação
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brain promove evento digital gratuito sobre o 
futuro da inovação

@O Brain, centro de inovação em negócios digitais fundado pela 
Algar Telecom, promoverá nos dias 18 e 19 de outubro o Brain 

Innovation Summit, evento gratuito e 100% digital. Com o tema “Co-
nexão e pessoas: o futuro da inovação”, a proposta é discutir sobre 
tendências, tecnologias, sociedade, negócios e comunicação. Para 
isso, a programação será composta por painéis e oficinas abertas 
a todos, além de workshops (com vagas limitadas) sobre Design 
Thinking/Sprint, Programação e Métodos Ágeis para empresas. 
Além de líderes do Brain e da Algar Telecom, estão confirmados 
palestrantes externos como: Marcondes Faria, Diretor de Marketing 
e Produto de Soluções de Negócios da Microsoft Brasil; Amanda 
Graciano, Head de Startups do Cubo Itaú; Alexandre Knebel, Di-
retor de marketing da Discovery; Daniel Almeida, Senior Product 
Manager - Echo Devices da Amazon; e Bruno Argenton, da área de 
Desenvolvimento de Negócios na Positivo Tecnologia. A progra-
mação completa e o link para inscrições podem ser encontrados 
na página https://bit.ly/brainsummit2021.    Leia a coluna 
completa na página 2

Reprodução: https://app.jalanlive.com/braininnovationsummit/home

por que seu cliente nem sempre 
tem razão - e isso é bom!

você já deve ter ouvido a expressão "o 
cliente tem sempre a razão", não é? Nes-

te setembro, que tivemos o Dia do Cliente, 
gostaria de te convidar para uma reflexão 
sobre como o perfil do cliente mudou nas 
últimas décadas e porque essa expressão 
está desatualizada. Embora o cliente mereça 
o respeito absoluto - afinal, um negócio só 
existe por conta dele -, a verdade é que nem 
sempre ele tem a razão. 

Seguir ao pé da letra essa expressão e 
tratar o cliente de forma que ele nunca es-
teja errado pode, na verdade, prejudicar a 
cultura interna de uma empresa e impactar 
a qualidade do atendimento em geral. Hoje 
em dia, os consumidores estão empoderados. 
Têm mais informação, sabem como arranhar 
a reputação das empresas e mudam de marca 
em um piscar de olhos. 

Além disso, existem órgãos protetores dos 
direitos do consumidor, como o Procon e o 
Reclame Aqui, que atuam para equilibrar a 
relação entre clientes e fornecedores. É um 
cenário bem diferente de 100 anos atrás, 
quando surgiu o ditado que incentivava um 
tratamento mais respeitoso aos clientes. De 
lá para cá, a sociedade avançou para uma 
cultura de serviço, onde tratar bem o cliente 
é parte fundamental dela e, há alguns anos, 
começou uma transformação ainda mais 
profunda sobre a importância do cliente 
nos negócios. 

O customer centricity (ou centralidade no 
cliente) passou a ser buscado por empresas 
de todos os portes e um verdadeiro desafio 
implementá-lo. Mas isso não significa que o 
cliente tenha sempre razão. Uma companhia 
que até hoje segue esse mantra pode prejudi-
car sua experiência de atendimento. Explico 
melhor: quando ela orienta seus colabora-
dores para atuar dessa forma, significa que 
eles irão gastar muito tempo e energia em 
poucos atendimentos, deixando de engajar 
com uma série de outros clientes, inclusive, 
com necessidades prioritárias. 

por que seu cliente nem sempre tem 
razão - e isso é bom!
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Além disso, os agentes de atendimento 
perdem o empoderamento e a autonomia 
para solucionar casos simples baseados 
no propósito da empresa. É preciso tomar 
cuidado para que a relação de atendimento 
entre consumidor e atendente não se torne 
desrespeitosa e impacte a moral e o engaja-
mento da equipe que está na linha de frente.

A realidade é que ninguém está certo o tempo 
todo e isso inclui os clientes. Às vezes, eles 
simplesmente estão mal informados sobre 
como um serviço ou produto funciona. E esta 
pode ser uma oportunidade para sua empresa 
atuar de forma proativa, com a inclusão de 
respostas a seção de Perguntas Frequentes, 
capacitação do time para lidar com as solici-
tações mais comuns ou ainda com a revisão 
de procedimentos que podem estar confusos.

Também é preciso preparar a equipe para 
lidar com aqueles clientes que são pouco 
razoáveis. Quero dizer, com os clientes que 
acabam tendo atitudes abusivas simples-
mente por estarem no papel de clientes. 
Uma empresa que busca a excelência na 
experiência de atendimento precisa começar 
com uma experiência interna positiva para 
seus colaboradores. 

Confiar neles e em suas tomadas de deci-
são, com procedimentos flexíveis em casos 
de insatisfação do cliente, pode beneficiar 
a empresa como um todo. Isso porque re-
duz a complexidade e o engessamento dos 

processos de qualidade para que o time de 
atendimento se torne parte ativa do processo 
de melhoria contínua por meio de feedbacks 
constantes sobre o que estão percebendo no 
dia-a-dia da operação. 

Empoderar os times internos e também 
colocá-los no centro da experiência do cliente 
pode trazer benefícios de longo prazo para 
a empresa e para seus clientes. 

Os tempos mudaram e, com eles, a filosofia 
de atendimento ao cliente. Como qualquer 
ditado popular, é preciso compreender seu 
real significado e o contexto em que foi cria-
do. Mais do que isso, se ainda é aplicável à 
nossa realidade. 

O objetivo desse ditado criado há mais de um 
século continua sendo o mesmo de hoje, que 
é proporcionar a melhor experiência possível 
aos clientes. Apenas a forma de fazer isso 
que mudou. Muitas empresas, especialmente 
as do ramo do varejo, estão se preparando 
para as grandes datas comemorativas de 
final de ano, como a Black Friday e o Natal. 
Seria o momento para refletir a estratégia 
de experiência do cliente que tem adotado? 

Uma abordagem de CX cuidadosa, que 
equilibra as necessidades dos clientes com as 
necessidades do negócio e do ecossistema da 
empresa, certamente será a melhor solução.

(Fonte: Carla Gavazzoni É executiva de Customer 
Success da Zendesk. (www.zendesk.com).

mudanças bruscas

prova de vida é suspensa
O presidente Jair Bolsonaro pro-

mulgou a lei que suspende, até 31 de 
dezembro de 2021, a comprovação de 
vida para os beneficiários do INSS. A 
prova de vida é uma exigência para 
manutenção do benefício e o não cum-
primento leva a sanções que podem 
chegar à suspensão do pagamento. 
A medida afeta a vida de mais de 7,3 
milhões de aposentados e pensionistas 
do INSS que, agora, não terão seus 
benefícios suspensos caso não façam 
o procedimento (ABr).a

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/liberdade-de-escolha-e-o-novo-normal-5-habitos-que-vieram-para-ficar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-08-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-08-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/ainda-o-atentado-ao-presidente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/empresas-5-dicas-para-comecar-a-exportar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/evento-hibrido-5-vantagens-para-investir-no-modelo-que-une-publico-fisico-e-online/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/golpes-online-sao-cada-vez-mais-comuns-saiba-como-identifica-los/
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Coluna do Heródoto

A justiça ainda é 
acionada por causa 
do atentado. Uma 
parte da opinião 
pública não acredita 
no depoimento do 
criminoso. 

Para variar surgem 
várias narrativas, as 
mais exóticas como 

ser ele um agente infiltrado 
de um grupo terrorista, até 
motivado única e exclusiva-
mente a serviço do partido 
de oposição. O fato é que ele 
quase teve sucesso. O presi-
dente é gravemente ferido 
em um local público e sofre 
uma grave hemorragia. 
Imediatamente os agentes 
de segurança conseguem 
levá-lo para o pronto aten-
dimento de um hospital. 

Há uma correria e o prin-
cipal objetivo dos médicos 
é estancar o sangramento. 
Ninguém sabia se ele resis-
tiria ou não aos ferimentos 
e o que aconteceria com 
os destinos do país, já tão 
conturbado por protestos 
de facções rivais. Não é o 
melhor momento para a 
nação passar por uma pro-
vação como essa.

Os jornalistas são tomados 
de surpresa e quando a no-
tícia do atentado chega nas 
redações, muitos não quise-
ram acreditar, atribuindo a 
algum ativista a divulgação 
de uma notícia tão grave. 
Passado o primeiro choque 
as redações recebem as 
primeiras imagens do aten-
tado e começam a procurar 
informações sobre a identi-
dade, origem e o passado do 
acusado. 

Há controvérsias e a tele-
visão mostra os momentos 
do ataque, da queda do pre-
sidente, o corre-corre dos 
seguranças. Uma legião de 
repórteres corre para o hos-
pital em busca das últimas 
informações dos médicos e 
atendentes. Na retaguarda, 
a produção jornalística en-
tra em contato com médicos 
para ser entrevistados no ar 
e dar prognósticos sobre a 
gravidade do ferimento. 

Isso só aumenta a confu-
são uma vez que, mesmo 
alertando que falam em 
tese, uma vez que não viram 
o paciente, a leitura que o 
público faz é de inseguran-
ça e instabilidade no país. 
Ninguém sequer cogita que 
o tal atentado não existiu e 
é apenas uma encenação do 
presidente para ganhar mais 
apoio  político da população. 
Bolsa e dólar são os teste-
munhas da insegurança.

Com o início das investi-
gações a primeira premissa 
é que o atentado se deu 
por motivação política. 
Contudo, em audiências 
posteriores o criminoso 
muda a versão e diz que 
tinha atirado apenas para 
chamar a atenção de uma 
estrela de cinema sobre ele. 
John W. Hinckley Jr. atirou 
no presidente republicano 
Ronald Reagan, no secre-
tário de imprensa e em dois 
seguranças na calçada de 
um hotel na capital do país. 

Não é a primeira vez que 
um presidente dos Estados 
Unidos sofre um atentado 
e pelo menos dois deles se 
tornaram mais famosos de-
pois de sua morte, Abraham 
Lincoln e John Kennedy. 
Todos os responsáveis ou 
morreram na perseguição 
ou foram condenados à 
pena de morte. Hinckley 
está vivo. Cumpre pena de 
prisão perpétua. 

Seus advogados têm es-
perança de libertá-lo depois  
de exatamente 40 anos do 
atentado. A tese da defesa é 
insanidade mental, ou seja, 
ele não pode responder 
pelos seus próprios atos. 
Já obtiveram sucesso uma 
vez que a justiça autorizou 
saídas para encontro de fa-
miliares em locais fechados. 
Está nas mãos da justiça, 
através de um júri criminal, 
a concessão de uma liberda-
de condicional permanente. 

Ninguém cogita mais que 
o atentado foi uma farsa 
política.

(*) - É jornalista do R7,  
Record News e Nova Brasil  fm  

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Ainda o 
atentado ao 
presidente
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design; Growth Marketing Manager; Marketing Analyst; Social Media 
Content; Customer Success Executive; Compliance Analyst, Software 
Engineer IOS e API. O regime de contratação varia entre CLT e PJ, 
a faixa salarial varia entre R$3 e 5 mil (https://starkbank.com.br/).

Startups do Cubo Itaú oferecem mais  
de 300 vagas de emprego

@O Cubo Itaú, mais relevante hub de fomento ao empreen-
dedorismo tecnológico da América Latina, possui centenas 

de startups que fazem parte da sua comunidade. Atualmente, 
há mais de 300 vagas disponíveis em diversas áreas de atuação 
em mais de 40 startups. Vagas dentro das startups do Cubo Itaú 
podem ser acessadas em https://cubo.network/jobs .

Fintech tem 10 vagas abertas  
em diversas áreas

@A Stark Bank, fintech B2B pioneira em Open Banking no Brasil, 
está recrutando candidatos que estejam interessados em fazer 

parte de um time apaixonado por criar soluções inovadoras para 
os problemas dos clientes e que querem contribuir para mudanças 
melhores usando a tecnologia. A empresa está crescendo e com 
isso oferece novas oportunidades para aqueles que buscam uma 
recolocação no mercado e as áreas variam entre finanças, marketing, 
negócios e tecnologia. A startup tem 10 vagas abertas e os candi-
datos podem se inscrever e conferir mais detalhes sobre requisitos 
e responsabilidades no site da Stark Bank. Entre as vagas abertas, 
estão: Talent Acquisition; Account Executive; Business Analyst; Brand 

ricardosouza@netjen.com.br

Cinco ideias de negócios para quem 
quer empreender com pouco dinheiro
Dicas da Company Hero incluem lojas online, negócios voltados para pets, venda de comida caseira, produção de 
conteúdo digital e serviços em geral

O Brasil tem cerca de 19,7 milhões 
de empresas ativas atualmente, 
e mais de 200 mil novos negó-

cios são abertos todo mês no país. As 
informações são do Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (INPI). Dian-
te das consequências da pandemia, a 
necessidade de se reinventar e buscar 
novas atividades têm ainda mais rele-
vância, mas a falta de recursos pode 
ser um dilema para o brasileiro.

Para Miklos Grof, CEO da Company 
Hero, startup que soluciona dores e 
elimina barreiras na jornada de pres-
tadores de serviços e PMEs, as pessoas 
têm encontrado na esfera digital um 
grande potencial para conseguir ren-
da extra ou buscar novos rumos para 
suas vidas. “Da loja física à virtual, 
passando pela prestação de serviços e 
outras modalidades, há inúmeras ideias 
de negócios com pouco dinheiro que 
podem ser exploradas”, pontua.

“O Brasil é um país repleto de empre-
endedores, principalmente nos tempos 
atuais. São pessoas que se arriscam 
para correr atrás de um objetivo, de 
um propósito de vida, que pode ser 
independência financeira, busca por 
melhores condições para sua família ou 
aquele sentimento profundo de mudar o 
mundo”, destaca o executivo. Segundo 
o Mapa de Empresas, divulgado pelo 
Governo Federal, mais de 3,3 milhões 
de empresas foram abertas no país 
em 2020. A maior parte delas são de 
comércio de vestuário e acessórios.

Diante desse cenário, o CEO da Com-
pany Hero, que já ajudou a simplificar a 
legalização de mais de 10 mil empresas 
no Brasil em cinco anos, listou cinco 
ideias de empreendimentos digitais 
que estão em alta e não exigem grandes 
investimentos.

1. Loja online
Hoje, não é preciso nem produzir 

algo para se ter uma loja online. Basta 
escolher um nicho ou segmento em 
que queira atuar, como moda feminina, 
artigos para bebês, acessórios espor-
tivos, entre outros. Em um negócio 
online, existem duas alternativas que 
os empreendedores vêm utilizando:

Vendas tradicionais
“Nesse modelo de negócios, a pessoa 

compra as mercadorias para revender, 
o que necessita de algum investimento 
inicial, mesmo que pequeno, para ter 
algum estoque. A diferença para o 
modelo físico de varejo é que o em-
preendedor não precisa de um espaço 
físico e o estoque pode ser pequeno, 
além de não ter a visita de clientes”, 
explica Grof. 

Além disso, é possível anunciar pelas 
próprias redes sociais ou em market-
places como Amazon, Mercado Livre e 
Magazine Luiza, e pagar somente uma 
comissão a eles. “Essa é uma boa ideia 
de negócio com pouco dinheiro e muito 
utilizada por quem quer aumentar a recei-
ta, fazendo uma renda extra”, completa. 

Dropshipping
Essa é uma modalidade que tem 

crescido muito na internet. O drop é 

o menu. Além disso, é possível utilizar 
as próprias redes sociais para anunciar 
e conquistar os primeiros clientes, e a 
criação de posts personalizados pode 
ser o grande trunfo para se comunicar 
bem com o público-alvo”, completa. 

4. Produção de conteúdo digital
No mundo conectado de hoje, a 

capacidade de capturar e manter a 
atenção de outras pessoas é uma van-
tagem. Trata-se de uma atividade pela 
qual muitas empresas estão dispostas 
a pagar e que muitos criadores podem 
angariar múltiplos fluxos de receita.

Para aumentar o número de segui-
dores no YouTube, Instagram ou blog 
(de preferência uma combinação de 
diferentes canais), há muitos caminhos 
para monetizar o público:

•	Postagens	patrocinadas	em	nome	
de marcas

•	Venda	de	produtos	físicos	ou	digitais

•	Influenciador	digital

“Essa ideia de negócio com pouco 
dinheiro oferece duas alternativas: 
produzir conteúdo sobre si próprio ou 
sobre algo que a pessoa goste de fazer 
(cozinhar, viajar, praticar esportes) 
ou oferecer seus serviços de produtor 
de conteúdo para outras pessoas”, 
explica Grof.

5. Vender um serviço
Para quem tem facilidade de executar 

algum serviço, oferecê-lo na internet 
pode ser uma boa ideia de negócio 
com pouco dinheiro. Muitas peque-
nas empresas cresceram baseadas 
em serviços, e, nesses casos, o maior 
investimento é o tempo. Escritores, 
designers gráficos, assistentes virtuais, 
consultores de SEO, maridos de alu-
guel, passeadores de cães, professores 
e profissionais imobiliários são alguns 
dos profissionais que podem se bene-
ficiar disso. 

“Prestar serviço nestas e em outras 
áreas pode ser bastante rentável para 
quem busca uma nova profissão ou quer 
se aprimorar em algo que gosta. A pes-
soa também pode oferecer seus serviços 
por meio de uma plataforma freelancer, 
como o 99Freelas, para aumentar suas 
chances de ser descoberto por aqueles 
que precisam de suas habilidades”, 
conclui o executivo.

in
st

ap
ho

to
s_

C
A

N
VA

quando a pessoa seleciona produtos de 
lojistas internacionais ou locais também, 
negocia os valores com os fornecedores 
e faz os anúncios desses itens. Quando 
a venda é feita, ele passa o pedido ao 
fornecedor, que o atende em seu nome, 
e o empreendedor fica com a comissão 
negociada. “Ou seja, não precisa de 
dinheiro algum para começar. É um 
dos negócios mais rápidos e baratos”, 
ressalta Grof.

O executivo alerta: não será o nome 
do fornecedor que estará em jogo, mas 
sim o do empreendedor. Por isso, é 
preciso se certificar de sempre pedir 
uma amostra para ter certeza de que o 
fornecedor é confiável e que a qualidade 
dos produtos é adequada para vender 
aos clientes.

2. Negócio para animais  
de estimação

A indústria pet está cheia de oportuni-
dades também para pequenos negócios. 
Trata-se de um setor que movimenta 
mais de US$ 100 bilhões anualmente. 
Por isso, a demanda é garantida.

“A empresa para animais de estimação 
pode ser baseada em produtos ou ser-
viços - vendendo acessórios, comida ou 
brinquedos, ou até mesmo oferecendo 
cuidados pessoais, como caminhadas 
ou treinamento. Existem sites em que 
a pessoa se cadastra para hospedar ou 
passear com cães da vizinhança. Ou 
seja, é possível começar o negócio sem 
investimento e ter um ótimo retorno 
financeiro”, destaca o executivo.

3. Venda de comida caseira,  
como marmitas

Hoje há bastante gente trabalhando de 
casa, mas muitos não têm tempo para 
cozinhar. Por isso, quem sabe cozinhar 
e quer empreender nesta área tem uma 
opção de negócio extremamente viável. 
Antes de mais nada, os interessados de-
vem determinar onde serão os limites de 
entrega e quanto será cobrado pela refei-
ção, considerando os custos de transporte 
e a velocidade para realizar o delivery. 

“O empreendedor deve planejar um 
menu simples, mas saboroso, que irá se-
duzir as pessoas a fazerem pedidos, além 
de manter seus ingredientes baratos o 
suficiente para ter lucro, mas deliciosos 
o suficiente para atrair a clientela”, ex-
plica Grof. “Encontrar fornecedores de 
alimentos reduz os custos, e buscar o 
feedback dos clientes ajuda a melhorar 

Trimble abre 16 vagas  
em tecnologia

Nascida no Vale do Silício, a 
Trimble Inc., companhia multi-
nacional que desenvolve tecno-
logias para aumentar a produ-
tividade e diminuir custos em 
diversos setores, abre 16 vagas 
para diversas especialidades em 
tecnologia. Os cargos disponíveis 
são Full Stack Engineer, Quality 
Assurance Engineer, DevOps 
Engineer e Engineering Manager.

As vagas são para início imediato 
e todas na modalidade home office, 
mesmo depois da pandemia. Can-
didatos de todo o país podem aces-
sar o site https://careers.trimble.
com/ e conferir os detalhes. Para 
incentivar a presença feminina no 
setor, além do site de recrutamento 
da empresa, as mulheres podem 
encaminhar o currículo diretamen-
te para o e-mail womenemtech@
trimble.com.

Segundo Carla Poskus, Geren-
te Regional de People eXperience 
da Trimble, a empresa está em 

busca de profissionais engajados, 
que queiram fazer parte de um 
ambiente diverso e com muita 
oportunidade de crescimento.  
“Nossas vagas são direciona-
das para pessoas apaixonadas 
por tecnologia e inovação, que 
adotam a mentalidade de cresci-
mento e promovem um ambiente 
inclusivo, contribuindo com as 
suas expertises para elevar a 
equipe como um todo”, diz.

A Trimble foi certificada pelo 
GPTW como uma das melhores 
empresas de tecnologia para se 
trabalhar e está continuamente 
buscando tornar a experiência 
dos colaboradores cada vez mais 
extraordinária.

Além dos benefícios padrões, 
a Trimble oferece acesso a pro-
gramas e plataformas com foco 
no bem estar dos colaboradores, 
preocupando-se com a saúde física 
e mental de cada um. Mais detalhes 
em https://careers.trimble.com/
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D - Fintech ITA Bank
O Grupo Itapemirim acaba de lançar uma fintech com diversos serviços 
financeiros para ajudar seus clientes na compra de passagens aéreas e ro-
doviárias. Chamada ITA Bank, a fintech oferece uma conta digital gratuita 
com serviços como PIX, transferências e pagamentos, além da contratação 
de crédito, seguros e consórcios. Com o lançamento, a Itapemirim se torna 
o primeiro grupo de transporte aéreo e rodoviário a contar com uma fintech 
própria para financiar a compra de passagens. O ITA Bank funcionará como 
um integrador de diversos players do mercado financeiro. Entre eles estão: 
BTG: banco custodiante da conta digital ITA Bank; AFINZ: banco parceiro 
para adquirência e cartão de crédito; e jeitto: responsável em analisar e 
prover o microcrédito aos clientes. Mais informações: (www.itabank. com.br)

E - Organização Financeira
O momento desafiador da economia levou a Remessa Online, plataforma 
digital brasileira de transferências internacionais, a oferecer um curso 
online e gratuito de educação e organização financeira, ministrado pelo 
economista e professor universitário André Galhardo, sócio da Análise 
Econômica Consultoria. A empresa entende que organizar as finanças 
é uma tarefa difícil para pessoas em todas as faixas de renda e que este 
é um bom momento para chamar atenção para o tema. O curso online 
é dividido em oito videoaulas com duração entre 7 e 12 minutos. Os 
temas são abordados com simplicidade, de forma a atender tanto quem 
já conhece um pouco de finanças quanto quem está começando a orga-
nizar a vida financeira. Verifique em (https://lp.remessaonline.com.br/
curso-educacao-organizacao-financeira) e se inscrever gratuitamente.

F - Rating Corporativo 
A Positivo Tecnologia, uma das maiores desenvolvedoras e fabricantes 
de tecnologia baseada em hardware do Brasil, comunicou aos seus acio-
nistas e ao mercado em geral que a agência de classificação de riscos 
Standard and Poor’s Global Ratings (S&P) atribuiu à companhia o rating 
de crédito de emissor preliminar ‘brA’ na Escala Nacional Brasileira, 
com perspectiva “Estável”. A perspectiva do rating é estável, indican-
do expectativa de que a Positivo Tecnologia continuará apresentando 
sólido crescimento de receita nos próximos anos, ao mesmo tempo em 
que apresenta melhora gradual de rentabilidade e menor alavancagem. 
Outras informações: (www.positivotecnologia.com.br).

G - Acordo de Colaboração
A FCJ Venture Builder, multinacional pioneira do segmento na América 
Latina, e a Câmara de Comércio Índia Brasil assinaram acordo de colabo-

A - Bolsa para o MIT 
Com o intuito de incentivar a formação de alto nível no país e multiplicar 
um conhecimento valioso para a área da saúde, a Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira Albert Einstein e o empresário Frederico Trajano 
desenvolveram o Fred Trajano Postdoctoral Fellows Fund, um programa 
de uma bolsa de estudos de pós-doutorado no Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), um dos principais centros de estudo e pesquisa em 
Ciências, Engenharia e Tecnologia do mundo. A oportunidade é direcio-
nada para alunos de doutorado das áreas de Ciências da Computação, 
Engenharia Biomédica ou disciplina relacionada. O ganhador da bolsa 
poderá estudar durante dois anos no Laboratório de Fisiologia. Para se 
candidatar, acesse (https://trajanofellowship.einstein.br/pt) 

B - Supermercado Autônomo 
Começou a funcionar em Manaus um novo modelo de supermercado 
para compras ágeis e 100% autônomas, sem atendentes, primeiro desse 
porte na região, com mix completo para atender aos clientes. Trata-se 
do Lutti by Pátio Gourmet, inaugurado no condomínio Renaissance, 
no bairro Chapada. A expectativa é que nos próximos meses sejam 
lançadas mais cinco unidades com este formato e com a marca do Pátio 
Gourmet. Outras lojas também deverão ser abertas com a chancela do 
Superatacado Nova Era. Devido à pandemia, o conceito de cashierless 
stores (lojas sem atendentes) em que o cliente é protagonista de todo 
o processo de compra, tem ganhado força e motivou o lançamento do 
novo modelo na região. Esses empreendimentos podem ser instalados 
em condomínios, fábricas, universidades e centros comerciais. Saiba 
mais em: (www.mercadolutti.com). 

C - Turno de Produção
Neste outubro, a Nissan completa 21 anos do início de suas atividades 
oficiais no Brasil e anuncia um passo importante em seu plano de trans-
formação: a partir de fevereiro o Complexo Industrial de Resende ganhará 
mais um turno de produção. Para viabilizar a operação, a empresa vai 
contratar 578 novos funcionários. Para começar o segundo turno no 
prazo previsto, a Nissan já está iniciando a seleção e a contratação dos 
novos funcionários. Todos eles serão treinados internamente na unidade 
industrial de Resende por funcionários especializados, mestres formados 
pela empresa no Brasil e em outros países. A formação será em áreas 
que simulam os processos da linha de produção, garantindo assim que 
todos aprendam desde o início o DNA de excelência e qualidade da 
manufatura global da Nissan. 

ração entre as organizações. Por meio dela, é possível apoiar indivíduos, 
instituições e organizações a se conectarem para que os dois países pos-
sam se beneficiar da parceria. O objetivo é estabelecer um ecossistema 
comum entre os dois países, fomentando o início de novas conexões entre 
empresas e profissionais brasileiros e indianos. Com esse acordo, a Câmara 
de Comércio Índia Brasil compromete-se a atuar no setor de Tecnologia 
da Informação e Comunicação, promovendo parcerias estratégicas entre 
as partes interessadas. A FCJ Venture Builder, por sua vez, vai avaliar 
startups indianas para inclusão em seu portfólio bem como aproximar 
empresas e investidores.  Saiba mais: (https://fcjventurebuilder.com/).

H - Mercado de Cannabis
No próximo dia 23 (sábado), das 9h às 19h, no Polo de Impacto Cívico So-
cioambiental, à Rua Dr. Virgílio de Carvalho, 445 - Pinheiros (SP) - acontece 
a terceira edição do Cannabis Thinking, principal evento de negócios do 
mercado legal de cannabis na América Latina, que vai reunir mais de 60 
experts. Em pauta, os novos negócios em torno do uso medicinal e indus-
trial da cannabis, bem como o cenário no Brasil e nos países da região. A 
realização é da The Green Hub, primeira consultoria e aceleradora brasileira 
com foco específico na indústria da Cannabis, com correalização do Centro 
de Excelência Canabinoide e Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas 
da Cannabis. O público terá oportunidade de obter um panorama global, 
bem como dos mercado latino-americano de cannabis. Inscrições: (https://
thegreenhub.com.br/cannabis-thinking/evento-2021/).

I - Toque do Bem 
Conhecido pela campanha “Outubro Rosa”, este é o mês de conscienti-
zação do câncer de mama e, para ajudar na divulgação da importância 
do autoexame e da mamografia, a Condor reforça sua parceria com a 
Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da 
Mama com a nova campanha “Toque do Bem”. Durante a ação, a Condor 
e a Femama convidam as pessoas a motivarem as mulheres que amamos 
a agendarem os exames de detecção precoce, com as três perguntas que 
podem salvar vidas, São elas: “Você já fez sua mamografia este ano?”, 
“Você tem controlado seu peso?” e “Você tem feito atividade física 
regularmente?”. Os três questionamentos fazem parte da campanha 
nacional de Outubro Rosa. Saiba mais em: (condor.ind.br/outubrorosa). 

J - Estradas Vicinais 
O Governo de São Paulo iniciou as obras da 1ª fase do Novas Estradas 
Vicinais, programa que está levando melhorias a 745 km de 66 vias 
incluídas na primeira etapa do cronograma. O investimento nesta fase 
é de R$ 521 milhões e está gerando quase 10 mil vagas de empregos. 
As obras estão sob responsabilidade do DER e vão beneficiar direta-
mente uma população de 16,7 milhões de pessoas em todo o estado. 
A previsão é que as melhorias sejam totalmente concluídas em até 12 
meses. Essenciais para o escoamento da produção agrícola, as estradas 
vicinais movimentam as economias regionais. Elas também permitem 
o deslocamento da população de cidades menores a grandes centros 
urbanos, garantindo acesso a serviços mais amplos de saúde e educação 
oferecidos em polos regionais.

Como suportar os 
novos desenvolvimentos 

tecnológicos?

Há pouco mais de um 
ano, o cenário ainda 
era instável

Algumas empresas já 
haviam se adaptado 
às novas dificulda-

des, enquanto as demais, 
sobreviventes do impacto 
gerado pela pandemia, 
resistiam na medida do 
possível. Mas, agora, após 
progressões e regressões 
na flexibilidade da quaren-
tena, se tornou evidente 
que só obtiveram êxito 
aquelas organizações que 
compreenderam a tecno-
logia como aliada. 

Para as empresas que 
aprenderam em 2020 que a 
digitalização não se tratava 
de um processo momentâ-
neo e superficial, mas sim 
de uma abertura à trans-
formação digital, com im-
plementações tecnológicas 
cada vez mais contínuas e 
vantajosas, o alerta sobre 
a retomada da economia 
pode ser visto como um 
momento para uma nova 
rodada de investimentos. 

Entretanto, a onda ge-
rada pela alta demanda na 
busca pela introdução de 
novas tecnologias expôs a 
escassez de profissionais 
de TI aptos para implantar 
e sustentar a digitaliza-
ção nas empresas. Esse 
cenário, inclusive, já se 
apresentava preocupante 
antes mesmo do início da 
pandemia e, agora, se mos-
tra mais latente devido ao 
perfil imediatista e digital 
de consumidores que se 
formou durante a quaren-
tena. Logo, torna-se ainda 
mais necessário refletir 
neste quesito tecnológico 
que deverá possibilitar e 
assegurar a competitivida-
de de cada companhia no 
mercado. 

No estudo realizado pela 
Softex, organização social 
voltada ao fomento da 
área de TI, que integra o 
Projeto TechDev Paraná, 

foi constatado que a alta in-
suficiência de profissionais 
no setor deve fazer com que 
o país sofra com a carência 
de mais de 408 mil postos 
de trabalho até 2022, o que 
também coloca em risco a 
possibilidade do Brasil de 
se tornar referência da área 
na América Latina, que, 
mesmo com esse déficit, 
ainda segue como líder, cor-
respondendo com 40% do 
total, segundo a Associação 
Brasileira das Empresas de 
Software (ABES). 

Frente à necessidade rá-
pida de agir para aproveitar 
a retomada da economia, 
é preciso ter alternativas 
para superar as adversida-
des impostas pela falta de 
mão de obra de TI em meio 
ao ininterrupto cenário de 
transformação digital que 
se formou e tende a tornar 
as empresas ainda mais 
competitivas no pós-qua-
rentena. 

Tecnologias com pouco 
código, neste cenário, se 
apresentam como fer-
ramentas preparadas e 
inovadoras que não só 
proporcionarão mais com-
petitividade às empresas na 
oferta de produtos e servi-
ços, como também tornarão 
mais ágeis os projetos para 
o desenvolvedor, uma vez 
que a inteligência artificial 
embutida no low-code 
suporta uma infinidade de 
linguagens e códigos, e se 
mantém atualizado para as 
novas demandas. 

Fica claro, portanto, que 
em momentos que exigem 
atenção e preparo para não 
perder tempo e dinheiro, o 
investimento em low-code é 
mais que qualificado porque 
suporta a escassez de mão 
de obra, sem contar no custo
-benefício diante dos ganhos 
em agilidade, produtividade 
e baixa complexidade. 

(*) - É country manager da Genexus 
Brasil, desenvolvedora global de 

produtos para software baseados 
em Inteligência Artificial 

(www.genexus.com/pt/global). 

Ricardo Recchi (*)

O número de endividados na capital paulista atingiu novo 
recorde (69,2%) em setembro, de acordo com a pesquisa 
da FecomercioSP. Além de ser a décima elevação seguida, o 
levantamento destaca que, 7 a cada 10 famílias estão endivi-
dadas. Em relação a setembro de 2020, a alta foi ainda mais 
significativa: 10,7 pontos porcentuais (p.p.). Atualmente, 
são 2,76 milhões de lares com algum tipo de dívida, 81 mil 
a mais em relação ao mês anterior, e um adicional de 442 
mil famílias de setembro do ano passado para o mês atual.

O que também avançou foi a inadimplência, que passou 
de 18,8%, em agosto, para os atuais 19%. Em termos ab-
solutos, são 759 mil famílias que não conseguiram pagar 
a dívida até a data do seu vencimento, 10 mil a mais em 
relação ao mês anterior. Em setembro de 2020, eram 717 
mil. Para manter o consumo diante da inflação, o cartão 
de crédito e os carnês são as opções mais recorrentes na 
hora de adquirir uma dívida. 

Em setembro, o percentual de endividadas na modalidade 
é o maior já registrado na série histórica (81,1%). Há um ano, 
o percentual era de 72,8%. Já os carnês, no mês, registram 
20,5% de famílias endividadas, maior nível desde 2015. Entre 
as famílias que recebem menos de dez salários mínimos, a 
taxa de endividados atingiu 71,1%, enquanto no grupo de 
renda mais alta, 63,5%. Parte deste aumento está relacio-
nado à expansão do consumo via crédito em decorrência da 
retomada da economia e da reabertura, quase que de forma 
integral, dos estabelecimentos. 

Como o cotidiano não melhorou de forma significativa, as 

O cartão de crédito e os carnês são as opções mais recorrentes 
na hora de adquirir uma dívida.

O resultado represen-
tou a maior queda das 
vendas para meses de 

agosto desde 2000, início da 
série histórica da pesquisa, e 
frustrou as expectativas da 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) que apon-
tava avanço mensal de 0,5%.

Na avaliação da entidade, 
no contexto atual, o varejo 
ainda caminha para a norma-
lização do consumo presen-
cial, buscando contrabalan-
çar impactos da inflação, as 
perdas de receitas impostas 
pela crise sanitária e a eleva-
ção dos custos com energia 
elétrica e combustíveis. E, 
considerando esse cenário, 
a CNC reduziu a expectativa 
de crescimento do setor em 
2021 de 4,9% para 4,6%.

O presidente da Confede-
ração, José Roberto Tadros, 
lembra que o resultado ne-
gativo das vendas do varejo, 
coincide com o registro da 
maior taxa mensal de infla-
ção dos últimos vinte anos, 

CNC: Inflação volta a frustrar 
vendas no varejo

O volume de vendas do comércio varejista  registrou, em agosto, um recuo de 3,1% segundo pesquisa 
divulgada na última quarta-feira (6), pelo IBGE

que, nos últimos meses, 
esse comportamento do 
preço médio de bens de 
consumo essenciais acabou 
ressuscitando o hábito de 
antecipação de compras. 

“No ano passado, em 
períodos nos quais a infla-
ção de alimentos situou-se 
acima de 1%, houve um 
impacto significativo no 
fluxo de consumidores a 
estabelecimentos voltados 
para a venda de itens es-
senciais, como alimentos e 
medicamentos”, observa. 
Ainda segundo o econo-
mista, observou-se uma 
maior frequência de consu-
midores nos primeiros dias 
desses meses. Foi o caso, 
por exemplo, do período 
compreendido entre agosto 
de 2020 e janeiro de 2021, 
quando o IPCA de alimentos 
acumulou avanço de 10,7% 
(média mensal de +1,7%) e 
observaram-se movimenta-
ções atípicas para inícios de 
mês (Gecom/CNC).

O resultado negativo das vendas do varejo coincide com o registro 
da maior taxa mensal de inflação dos últimos vinte anos.
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considerando apenas pro-
dutos comercializáveis. “É 
um ponto importante a ser 
considerado. Esse panorama 
lança dúvidas sobre a capa-
cidade do varejo sustentar o 
ritmo de reação apenas com 
base na queda do isolamento 
social esperada para os pró-
ximos meses”.

As vendas em hiper e 
supermercados, principal 

ramo do comércio varejista, 
acumularam três meses 
sem avanços reais (- 0,5% 
em junho, 0% em julho e 
- 0,9% em agosto) devido 
às altas recorrentes nas 
tarifas de energia elétrica 
e de combustíveis, que têm 
prejudicado os preços de 
alimentos. O economista da 
CNC responsável pelo estu-
do, Fabio Bentes, destaca 

Endividamento obtém novo recorde em São Paulo

famílias consideram um mau momento para compra de pro-
dutos como geladeira, fogão, televisor, etc. Assim, o subíndice 
Momento para Duráveis ficou praticamente estável (-0,2%) 
e atingiu 42,9 pontos, a pior avaliação entre os demais. 

Os indicadores de confiança estão se beneficiando do fato 
de consumidores estarem olhando favoravelmente para os 
próximos meses. No entanto, na avaliação da Federação, 
os índices só irão melhorar de maneira realista quando 
houver uma geração de emprego mais sólida e consistente 
da economia, dando segurança para expandir o consumo, 
também via crédito, sabendo que conseguirão arcar com 
estes compromissos (AI/FecomercioSP).
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Avaliação Psicossocial: 
foco na saúde 
e segurança 

do colaborador

O processo de 
avaliação psicossocial 
permite identificar 
características 
psicológicas 
necessárias para 
que um indivíduo 
desempenhe suas 
atividades de maneira 
segura

Este processo de ava-
liação tem o objetivo 
de responder ques-

tões: o indivíduo dispõe das 
características psicológicas 
exigidas para exercer o 
cargo de risco? 

Existem no mercado vá-
rios instrumentos que po-
dem ser utilizados para 
mensurar essas caracte-
rísticas psicológicas, como 
testes psicológicos para ava-
liação da cognição; testes de 
personalidade que podem 
fazer um prognóstico do 
comportamento desse co-
laborador em situações de 
maior pressão e inventários 
para ansiedade, depressão, 
estresse, resiliência, entre 
outros. 

Como está o contexto 
organizacional em relação 
aos fatores de riscos psi-
cossociais? - A Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT) descreve como os 
aspectos para definir a inte-
ração dinâmica entre o tra-
balhador e seu trabalho. De 
um lado, o trabalhador com 
suas experiências, vivências 
e necessidades, do outro, 
os aspectos relacionados 
ao trabalho - ambiente, 
conteúdo e tarefas. 

Essa interação pode ser 
positiva quando oferece su-
porte, proteção e promoção 
de saúde aos trabalhadores, 
e negativa quando pode ser 
ameaçador, perigoso e de 
riscos para o trabalhador, 
nesse caso são chamados de 
fatores de riscos psicosso-
ciais. Quando nessa situação, 
o desequilíbrio prevalece 
e o trabalhador não detém 
condições internas para 
lidar com esses fatores que 
podem gerar distúrbios emo-
cionais, comportamentais e 
problemas à saúde. 

Alguns dos sintomas rela-
cionados à exposição dos fa-
tores de riscos psicossociais 
estão relacionados à ansie-
dade, depressão, problemas 
do sono, isolamento, abuso 
de substâncias psicoativas, 
agressividade, inibição da 
capacidade de concentra-
ção e tomada de decisão. 
Além das consequências à 
saúde, podem ser perce-
bidos danos físicos, sociais 
e psicológicos. Existem 
condições de trabalho que 

podem aumentar a ocorrên-
cia dos riscos psicossociais.

Tais como: cargas de tra-
balho excessivas; falta de 
clareza na definição das fun-
ções; falta de participação 
na tomada de decisões que 
afetam o trabalhador e falta 
de controle sobre a forma 
como executa o trabalho; 
má gestão de mudanças 
organizacionais e insegu-
rança laboral; comunicação 
ineficaz; falta de apoio de 
chefias e colegas, relações 
interpessoais difíceis; exis-
tência de assédio agressão 
e violência e dificuldade 
em conciliar o trabalho e a 
família. Os fatores de riscos 
psicossociais podem deixar 
o trabalhador em situação 
de maior vulnerabilidade 
e colocá-los em risco de 
adoecimento. 

De acordo com os dados 
do INSS, os transtornos 
mentais são a terceira prin-
cipal causa de concessão de 
benefícios previdenciários 
para trabalhadores com re-
gistro formal. De um modo 
geral esses transtornos de-
correm dos fatores de riscos 
psicossociais, com base nos 
dados da Previdência Social. 
Observou-se que em 80% 
dos afastamentos de traba-
lhadores por problemas de 
saúde mental foi estabele-
cido nexo de causalidade 
associado aos diagnósticos 
de depressão, ansiedade e 
transtornos de estresse. 

A expansão da Avaliação 
Psicossocial para outras 
atividades seria muito im-
portante para buscar ações 
preventivas e promoção 
da saúde do colaborador, 
trazendo vários benefícios 
para as organizações, tais 
como: diminuição do absen-
teísmo e de afastamento, 
aumento da produtividade, 
criatividade, desempenho 
e qualidade no trabalho 
desenvolvido, retenção de 
talentos entre outros. 

Por fim, é importante 
que os profissionais de RH, 
gestores e psicólogos pen-
sem sobre o quanto essa 
pandemia pode ter ou estar 
influenciando a saúde dos 
colaboradores e como os 
mesmos estão vivenciando 
todas essas mudanças im-
postas nesse período. 

Surge então a necessi-
dade de pensarmos numa 
Avaliação Psicossocial que 
contemple medidas de 
diagnóstico, rastreamento 
e monitoramento da saúde 
mental desse colaborador, 
para elaboração de plano de 
ação e de apoio às pessoas 
para a construção de saúde 
e segurança. 

(*) - Mestre em Psicologia pela USP, é 
consultora comercial 

da Vetor Editora.

Alessandra Pinatti Kinjo (*)
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Governo estabelece ponto 
facultativo em 11 de outubro

É também o primeiro 
país em que as vendas 
online ultrapassaram 

a soma de todas as vendas 
feitas em lojas físicas, se-
gundo o Trade International 
Administration. Dados da 
Pitney Bowes mostram ain-
da que mais da metade dos 
brasileiros que compram 
pela internet consultam sites 
chineses, como Aliexpress 
e Wish, antes de realizar 
pedidos. 

Entender e aplicar téc-
nicas desse líder mundial 
é uma das estratégias para 
impulsionar o alcance e as 
vendas de um marketplace. 
Pensando nisso, Alexandre 
Nogueira, CEO da Universi-
dade Marketplaces e consul-
tor oficial do Mercado Livre 
no Brasil, lista as cinco prin-
cipais lições que os market-
places da China podem 
ensinar para os e-commerce 
nacionais. Confira: 
 1) Pagamento mobile 

pay - Um dos sistemas 
que tem revolucionado 
os pagamentos em 
marketplaces na Chi-
na é a possibilidade 
de fazer a transação 
financeira dentro de 
aplicativos, o chama-
do Mobile Payment, a 
exemplo do AliPay (do 
Alibaba) e do WeChat 
Pay, sistema semelhan-
te à funcionalidade do 
WhatsApp.

  “Os consumidores chi-
neses usam o celular 
como principal ferra-
menta para compra. 
Desde a pesquisa do 
produto até a finaliza-
ção do pagamento são 

Entender e aplicar técnicas desse líder mundial 
é uma das estratégias para impulsionar o alcance e as 

vendas de um marketplace.

Para uma empresa atuar de forma plena, é necessário 
ter atenção em todos os setores, mas especialmente 
com o financeiro, que requer cuidados próprios para 
manter a saúde do negócio. É a partir dessa área que 
toda a empresa vai se desenvolver, desde a gestão de 
colaboradores, os valores de serviços e produção, até 
os custos fixos. Com o caixa em dia, é possível crescer 
e faturar cada vez mais.

Fábio Ieger, CEO da fintech iCertus, ressalta a impor-
tância do planejamento financeiro para alcançar objetivos 
e ter uma empresa de sucesso. 

“Quando se trata de um negócio, é possível utilizar 
a analogia da carroça, sendo que alguns setores são 
responsáveis por fazê-la andar. Entre os setores que 
atuam como cavalos estão produção, compras e vendas, 
extremamente necessários para o desenvolvimento da 
empresa. O financeiro atua como o carroceiro, respon-
sável por direcionar os cavalos para os lugares certos. É 
por esse motivo que a organização das finanças precisa 
receber atenção”, explica.

Os principais problemas de uma empresa costumam 
estar relacionados ao dinheiro. Muitas vezes o gestor não 
reconhece despesas ou mesmo não sabe o custo de um 
produto vendido, o que pode gerar um grande prejuízo 
a curto ou longo prazo.

Por essa razão, o primeiro passo para iniciar o pro-
cesso da organização é a documentação de informações 
simples, como as compras realizadas, custo de matéria 
prima, pagamentos de funcionários e outros valores dos 
quais a empresa depende. 

Existem diversas ferramentas que podem ajudar a 
reunir esses dados para análise. “Atualmente é possí-
vel encontrar planilhas de controle e gestão financeira 
gratuitas na internet, o próprio Sebrae oferece esse tipo 
de conteúdo”, orienta o empresário.

A iCertus também possui um sistema próprio de 
gestão empresarial. Além da organização das finanças, 
também oferece controle de estoque, compras, vendas 
e até mesmo emissão de notas fiscais. Empresas que 
emitem até 20 notas mensais podem utilizar o software 
gratuitamente.

Segundo Fábio, a principal dificuldade dos gestores é 
o hábito de reconhecer e registrar valores nessas plata-

O que nosso e-commerce 
pode aprender com 

os marketplaces da China
Com tecnologias de ponta e estratégias de venda cada vez mais redefinidas, a China se consolidou 
como o país que mais fatura com e-commerce

tantâneas, direcionan-
do esses consumidores 
para a compra online. 
Há investimento e ino-
vação para atrair cada 
vez mais compras em 
marketplaces“, explica 
o CEO. 

 4) Ecossistema de pro-
dutos - O conceito de 
marketplace na China 
está diretamente li-
gado à variedade de 
serviços e produtos 
dentro de uma mesma 
plataforma como a 
Amazon. “Lá, o vare-
jo digital concentra 
opções diversas em 
um único lugar, dife-
rente de alguns sites 
no Brasil, em que os 
produtos ainda são 
segmentados”, afirma. 

 5) Promoções e ofertas 
- Com uma variedade 
enorme de produ-
tos e anunciantes, os 
marketplaces apre-
sentam alta concor-
rência de preços e 
serviços. Com tanta 
disponibilidade de 
um mesmo produto, 
Alexandre aponta o 
uso estratégico de 
promoções e ofertas 
como fator de atração, 
para se sobressair em 
meio à concorrência. 
“Nos marketplaces da 
China, é muito comum 
a alta frequência de 
promoções e ofertas 
nos aplicativos, incen-
tivando a compra do 
cliente”. - Fonte e mais 
informações: (www.
universidademarke-
tplaces.com.br).
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realizados em disposi-
tivos móveis. Mais de 
90% dos pagamentos 
digitais feitos em apli-
cativos são realizados 
pelo WeChat e AliPay”, 
observa o CEO.

 2) Agilidade de entre-
ga - Outra facilidade 
que os marketplaces 
da China oferecem é a 
agilidade no prazo de 
entrega. Enquanto no 
Brasil consumidores 
precisam aguardar em 
média 11 dias para 
receberem seus produ-
tos, na China, a entrega 
é realizada com prazo 
de até um dia. 

  Alexandre reforça 
que investir na me-
lhor experiência do 
consumidor aumenta 
significativamente as 
chances de fidelizar o 
cliente. “É válido que 
anunciantes propor-
cionem o menor prazo 
de entrega possível. 
Com isso, será possível 

não só reter clientes, 
mas também alcançar 
novos consumidores”. 

 3) Live commerce - As 
chamadas lives com-
merces, que tiveram 
início na China, já têm 
sido uma aposta de e-
commerces no Brasil.  
A estratégia se baseia 
em realizar vendas por 
meio de transmissões 
ao vivo em mídias so-
ciais – que contam com 
cerca de 150 milhões 
de usuários no país, 
segundo o relatório 
Digital 2021, da WeA-
reSocial.

  “É muito comum, em 
lojas chinesas, os in-
fluenciadores apresen-
tarem lives em shop-
pings para divulgar 
produtos e promoções. 
Além disso, negócios 
chineses oferecem 
descontos àqueles que 
se aproximam de lojas 
físicas, por meio do en-
vio de mensagens ins-

Falta de organização financeira é 
uma das razões para a falência

formas. “Não existe estudo de gestão financeira desde 
a escola e isso também impacta os hábitos de cada 
pessoa. Então é necessário buscar esse conhecimento e 
as ferramentas necessárias para mudar esses costumes, 
independentemente de ser pessoa física ou jurídica”, 
recomenda o CEO.

Para os pequenos empresários, uma das dicas de 
Fábio é diferenciar o lucro dos negócios do próprio 
salário porque, ao misturar os valores, o empreendedor 
pode acabar utilizando o dinheiro da empresa para fins 
pessoais. Além disso, ele ressalta a importância de um 
fluxo de caixa saudável e uma reserva para emergências.

Em casos de necessidade, também é possível optar por 
empréstimos com juros mais baixos, mas o especialista 
recomenda cautela. 

“É necessário saber onde o valor será aplicado, seja 
uma dívida, compra de insumos ou na organização, afinal 
essas informações são importantes para os credores. 
O crédito também pode ser utilizado para fazer inves-
timentos na empresa, para que ela possa permanecer 
atuando de forma saudável”, ele finaliza.

Além de ferramentas tecnológicas para gestão de 
empresas, a iCertus oferece linhas de crédito especiais 
para empreendedores, com antecipação de recebíveis 
com uma das menores taxas de juros do mercado, que 
iniciam em 0,5% ao mês. - Fonte e mais informações: 
(www.icertus.com.br).

Os principais problemas de uma empresa costumam estar 
relacionados ao dinheiro.
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O Ministério da Economia 
estabeleceu o dia 11 de outu-
bro, próxima segunda-feira, 
como ponto facultativo. A 
portaria foi publicada on-
tem (7) no Diário Oficial da 
União e vale para os órgãos 
e entidades da administra-
ção pública federal direta, 
autárquica e fundacional do 
Poder Executivo, cabendo 
aos gestores preservar o 
funcionamento dos serviços 
considerados essenciais.

O dia 11 de outubro an-
tecede ao feriado do Dia de 
Nossa Senhora Aparecida, 
padroeira do Brasil, cele-
brado no dia 12, próxima 

terça-feira. A medida altera 
outra portaria, publicada 
em dezembro de 2020, que 
divulga os feriados nacionais 
e estabelece os dias de ponto 
facultativo no ano de 2021.

Os próximos feriados se-
rão em 2 de novembro 
(Finados), 15 de novembro 
(Proclamação da República) 
e 25 de dezembro (Natal). 
Ainda há os pontos faculta-
tivos de 28 de outubro (Dia 
do Servidor Público), 24 de 
dezembro, após as 14 horas 
(véspera de Natal) e 31 de 
dezembro, a partir das 14 
horas (véspera de Ano-No-
vo) (ABr).
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2ª Vara Cível da Penha de França - Comarca d Capital/SP-Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. 
Expedido na ação de Execução de Título Extrajudicial-Processo Nº 1004959-23.2016.8.26.0006. A 
MM. Juíza de Direito da 2ªVC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dra. Deborah 
Lopes na forma da Lei, etc. Faz Saber a Edgar Peixoto Bahr, CPF 073.225.028-50, S/M Maria da 
Glória Tozato Bahr CPF/MF 892.565.068-15, Elisabete Peixoto Bahr CPF 088.767.638-30 e S/M 
Vagner Peixoto Bahr CPF 012.372.858-44, que por este Juízo tramita uma ação de Execução de 
Titulo Extrajudicial , ação esta movida por Maria de Fatima Ribeiro do Nascimento, CPF/MF sob o n. 
128.794.738-70 e Luciana Ribeiro do Nascimento, CPF/MF sob o n.251.914.988-44 para cobrança 
ao qual em 08/2017, fls 83 , perfazia R$ 46.366,27 ( mais juros e correções honorários e custas, 
atualizadas). Na ausência dos quais foi deferida a penhora (conforme Av.,06/124.609 de 05/12/2-18 
prenotação , 529.828 de 27/11/2018 ? penhora exeqüenda) na matrícula nº 124.609 do 12º Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo. imóvel este Casa e respectivo terreno , localizado 
a Rua Padre Benedito de Camargo, 371, no Bairro da Penha de França São Paulo, com a área total 
de 222,50m2 e com numero, 061.621.0037-9 de contribuinte na Prefeitura do Município de São 
Paulo. Estando os Executados em lugar ignorado, foi deferida a intimação de ambos da penhora por 
edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, ofereça impugnação, sob pena de 
prosseguimento da ação, até final arrematação do bem penhorado. Será o presente edital, por 
extrato afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 25 de agosto de 2021 

Antonio L. Ferreira S/A -
Comercial e Importadora

CNPJ nº 60.452.034/0001-49 - NIRE 35.300.063.384
Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária

Realizada em 01 de Junho de 2.021.
Data e Hora: 01/06/2021; às 18:00 horas. Local: Sede Social, à Rua Florêncio de Abreu,
150/160, São Paulo - SP; Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital
Social; Mesa: Sérgio Ferreira Nigro, Presidente e Péricles Ferreira Porto Junior, Secretá-
rio; Publicações: a) dispensada a publicação dos editais de convocação e avisos relati-
vos ao artigo 133, da lei nº 6404/76, em razão de haver comparecido a totalidade dos
acionistas, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76. b) dispensada as publica-
ções do Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício de 2.020 nos termos do artigo 294, da Lei nº 6.404/76 e nova redação dada pela
Lei n° 13.818/2019. Deliberações: Aprovados o Relatório da Diretoria, Balanço Geral e
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2.020. Todas as deliberações foram
tomadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Nada mais
havendo a ser tratado, foi a Assembleia encerrada e a Ata por todos assinada. São Paulo,
01 de junho de 2.021. a) Sérgio José Ferreira Nigro - Presidente; b) Péricles Ferreira Porto
Junior - Secretário; Acionistas: a) Amaury José Teixeira Nigro; Maria Máxima Ferreira Nigro
e Sérgio José Ferreira Nigro. A presente é extrato fiel do Livro de Atas. Sérgio José
Ferreira Nigro - Presidente da Mesa, Péricles Ferreira Porto Junior - Secretário.
JUCESP nº 307.473/21-1 em 29/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO dos Semestres Findos em 30 de Junho de 2021 e 2020
Aumento Reserva Lucros/

Capital de Capital de Lucros - Prejuízos Patrimônio
Eventos                                                                  .    Realizado    a Realizar            Legal    Acumulados        Líquido
Saldo em 01.01.2020 1.870 670 369 - 2.909
Aumento de Capital - (670) 670 - -
Lucro do 1º Semestre de 2020 - - 631 285 916
Saldo em 30.06.2020 1.870 - 1.670 285 3.825
Mutações do Período - (670) 1.301 285 916
Saldo em 01.01.2021 1.870 - 3.933 - 5.803
Lucro do 1º Semestre de 2021 - - - 1.531 1.531
Saldo em 30.06.2021 1.870 - 3.933 1.531 7.334
Mutações do Período - - - 1.531 1.531

Reclassificado
ATIVO  30.06.21             30.06.20
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO     12.084                  8.507
Disponibilidades (nota 4)   3.523   5.155
Estoque Geral de Ouro (nota 3.b.1)   5.748   2.880
Outros Créditos (nota 3.b.2)       2.813                     472

Diversos   2.813   472
PERMANENTE (nota 3c)          143                       12
Imobilizado de uso (nota 3.c.1)          143                      12

Outras Imobilizações de Uso   231   78
(-) Depreciações Acumuladas (nota 3.c.1)   (88)   (66)

TOTAL DO ATIVO     12.227                  8.519

Reclassificado
PASSIVO  30.06.21             30.06.20
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO       4.893                 4.694
Outras Obrigações (nota 3.b.3)            4.893                 4.694
Obrigações Sociais e Estatutárias   834   688
Obrigações Fiscais e Previdenciárias   3.141   3.024
Obrigações Diversas   918   982

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 5)       7.334                 3.825
Capital (nota 5.1)       1.870                 1.870
De domiciliados no País   1.870   1.870

Reservas Especiais de Lucros   3.933   1.670
Lucros ou Prejuízos Acumulados   1.531   285

TOTAL DO PASSIVO     12.227                 8.519

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Semestres Findos em 30 de Junho de 2021 e 2020

Reclassificado
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:  30.06.21            30.06.20
Lucro Líquido do Semestre   1.531   285
Ajustes por:
Depreciação            14                         1

  1.545   286
(Aumento) / Diminuição em Ativos Operacionais:      (2.889)                    (905)
Estoque de Ouro   (248)   (1.342)
Outros Créditos    (2.641)   437

Aumento / (Diminuição) do Passivos Operacionais:      (1.370)                  1.255
Outras obrigações    (1.370)   1.255

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais   (2.714)   636
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:           (37)                          -
Aquisição de Ativo Imobilizado    (37) -

(Redução)/Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa    (2.751)    636
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período    6.274   4.519
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período       3.523                  5.155
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa    (2.751)   636

BALANÇO PATRIMONIAL DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020  (Valores em Milhares de Reais)

CAROL - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ(MF)  62 .237 .649 /0001-88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Semestres Findos em 30 de Junho de 2021 e 30 de Junho de 2020

1º Semestre 1º Semestre
       de 2021        de 2020

Receita da Intermediação Financeira              5.147            12.979
Resultado de Operações com TVM de Aplicações em Ouro              5.147           12.979

Resultado Bruto da Interm. Financeira              5.147           12.979
Outras Receitas/Despesas Operacionais             (2.293)          (10.813)
Despesas de Pessoal   (419)   (368)
Receitas de Prestação de Serviços  6 2
Outras Despesas Administrativas   (1.534)   (9.851)
Despesas Tributárias   (332)   (606)
Outras Receitas Operacionais -   11
Despesas de Depreciação e Amortização   (14)   (1)

Resultado Operacional   2.854   2.166
Resultado Não Operacional   (80) -
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações   2.774   2.166
Imposto de Renda e Contribuição Social             (1.243)            (1.881)
Provisão para Imposto de Renda   (757)    (1.137)
Provisão para Contribuição Social   (486)   (744)

Lucro do Semestre   1.531   285
Nº de Quotas   1.870   1.870
Lucro Por Quota   0,82   0,15
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Lucro Líquido do Semestre   1.531   285
Outros resultados abrangentes -   -
Resultado Abrangente do Semestre   1.531   285

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto Operacional: A Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Iniciou suas atividades em 06 de agosto de 1971 e tem por objetivo social possibilitar a condução
de todos os atos permitidos em seu respectivo contrato social, entre os quais se referem as
operações de compra e venda no mercado físico de metais preciosos e de negociação com títulos
de renda fixa e variável. 2. Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações
contábeis são de responsabilidade da administração e foram elaboradas e estão sendo apresen-
tadas em conformidade com os dispositivos constantes da Lei das Sociedades por Ações,
normas e instruções do Banco Central do Brasil (BACEN), consubstanciadas em Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, incluindo a Resolução BCB nº 2, de
12.08.2020 do Banco Central do Brasil (BACEN). Algumas normas e interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foram aplicadas na apresentação das Demonstra-
ções Contábeis de 30.06.2021, já aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, sendo: a) CPC
00 - Pronunciamento Conceitual Básico - Resolução CMN 4.144/12, b) CPC 01 - Redução ao valor
recuperável de ativos - Resolução CMN 3.566/08, c) CPC 03 - Demonstrações do fluxo de caixa
- Resolução CMN 3.604/08, d) CPC 24 - Eventos subsequentes - Resolução CMN 3.973/11 e e)
CPC 25 - Provisões, passivos e ativos contingentes - Resolução CMN 3.823/09. 3. Principais
Diretrizes Contábeis: a) Receitas e Despesas: As receitas e despesas estão registradas segun-
do o regime de competência. b) Ativo e Passivo Circulante, Realizável e Exigível a Longo
Prazo: Os ativos são reconhecidos pelo valor de realização incluindo os rendimentos e as
variações monetárias auferidas e os passivos demonstrados por valores conhecidos ou calcu-
láveis, incluindo quando aplicável os encargos e as variações monetárias incorridas. b.1) Esto-
que Geral de Ouro: Inclui MR$ 5.748 de Ouro em Estoque para venda. b.2) Outros Créditos
- Diversos: Inclui MR$ 2.788 referentes a Contas a Receber de Venda de Ouro mais MR$ 25 de
valores bloqueados. b.3) Outras Obrigações - Diversas: Inclui MR$ 834 de obrigações sociais
e estatutárias, MR$ 3.141 de obrigações fiscais e previdenciárias, MR$ 53 com despesas de
pessoal e encargos sociais incidentes, MR$ 865 de credores e fornecedores diversos. c) Ativo
Permanente: c.1) Imobilizado de Uso: O imobilizado de uso está contabilizado ao custo de
aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em
consideração a vida útil econômica dos bens. O valor agregado não ultrapassa o seu valor
recuperável. 4. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa consistem em
numerário disponível na entidade MR$ 2.053, saldos em poder de bancos MR$ 31 e aplicações
em reservas livres MR$ 1.439 incluídos na demonstração dos fluxos de caixa compreendem:

                                MR$
 30.06.21  30.06.20

Valores disponíveis em Caixa 2.053 2.864
Valores disponíveis em Bancos 31 32
Valores em reservas livres       1.439       2.259
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.523 5.155

5. Patrimônio Líquido: 5.1. Capital Social: O capital social está representado por 1.870
mil quotas de R$ 1,00 (hum real), totalmente subscrito e integralizado por quotistas domi-
ciliados no país. 6. Risco Operacional: A gestão do risco operacional é definida como a
possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha ou inadequação de processos
internos, sistemas, comportamento humano, ou eventos externos, que podem ocorrer em
qualquer etapa de um processo operacional de uma instituição financeira. Em atendimento
à Resolução nº 4.557, de 23.02.2017 do Banco Central do Brasil, a Distribuidora instituiu a
estrutura de gerenciamento capacitada para identificar, avaliar, monitorar, controlar e miti-
gar seus riscos, inclusive aqueles decorrentes de serviços terceirizados. 7. Risco de
Mercado: O risco decorrente da exposição de suas operações às flutuações nas cotações
de mercado físico de metais preciosos é gerenciado por meio de políticas de controle, que
incluem a determinação de limites operacionais e o monitoramento das exposições líqui-
das consolidadas por moedas. 8. Gerenciamento da Estrutura de Capital: Em atendi-
mento à Resolução nº 4.557, de 23.02.2017 do Banco Central do Brasil a instituição adota
uma política de gerenciamento de capital mediante procedimentos que visam assegurar de
modo abrangente e compatível com os riscos incorridos de acordo com a natureza e com-
plexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 9. Custo do Ouro: A fim de
atender ao quanto disposto no Artigo 2º da Circular Bacen nº 2.333, emitida pelo Banco
Central do Brasil em 08.07.1993, estamos procedendo às alterações e adaptações neces-
sárias em nossos sistemas de contabilidade e de custos a fim de adaptar a apuração do
custo unitário do ouro purificado, nele agregando as despesas recomendadas pelo citado
Artigo 2º a saber: “a despesa de transporte, custódia, refino, chancela, impostos e outras
inerentes ao ciclo operacional de negociação do metal, bem como de corretagem”. Essa
forma de apuração do custo unitário de ouro purificado está sendo aplicada a partir do
balancete de setembro de 2020. 10. Contingências: A declaração do imposto de renda dos
últimos cinco exercícios está sujeita à revisão e apuração pelas autoridades fiscais. Tendo
em vista os efeitos decorrentes da penalidade de multa aplicada a Carol DTVM Ltda., pelo
Comitê de Decisão de Processo Administrador Sancionador e de Termo de Compromisso
(Decisão 1826/2018-C0PAT, de 20 de dezembro de 2018) no valor de R$ 747.183,64, equi-
valente a 25% de seu Patrimônio Líquido em junho de 2018, objeto do processo 105694,
cuja intimação foi recebida pela instituição em 25.02.2019 e que consta na resposta à
nossa circularização de ações judiciais junto aos Advogados da Instituição, datada de
01.07.2020, que “trata-se de Processo Administrativo instaurado pelo Banco Central do
Brasil em face de Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, cuja Defe-
sa, foi apresentada tempestivamente àquela Autoridade. Em face da Decisão desfavorável
de primeiro grau, da qual tomou conhecimento em 25.02.2019, via Correios, por intermédio
do Ofício 398/2019-BCB/Decap/GTSPA, de 21.02.2019, a Carol DTVM Ltda., não se con-
formando com esse desfecho, interpôs tempestivo Recurso ao Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) com efeito suspensivo da multa, nos termos

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Srs. Diretores da Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. São Paulo/SP.
1. Opinião: Examinamos as Demonstrações Contábeis da Instituição Financeira Carol Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que compreendem o Balanço Patrimonial em
30 de junho de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opi-
nião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para
opinião com ressalvas” as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Instituição Financeira
Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em 30 de junho de 2021, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil. 2. Base para opinião com ressalvas: 2.1. Não se encontra
evidenciado nas Demonstrações Contábeis referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2021
os efeitos decorrentes da penalidade de multa aplicada à Carol DTVM Ltda. pelo Comitê de
Decisão de Processo Administrativo Sancionador e de Termo de Compromisso (Decisão 1826/
2018-COPAT, de 20 de dezembro de 2018) no valor de R$ 747.183,64, equivalente a 25% de seu
Patrimônio Líquido em junho de 2018, objeto do processo 105694, cuja reações judiciais junto
aos Advogados da Instituição, datada de 01.07.2020, que “trata-se de Processo Administrativo
instaurado pelo Banco Central do Brasil em face de Carol Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., cuja Defesa, foi apresentada tempestivamente àquela Autoridade. Em face
da Decisão desfavorável de primeiro grau, da qual tomou conhecimento em 25.02.2019, via
Correios, por intermédio do Ofício 398/2019-BCB/Decap/GTSPA, de 21.02.2019, a Carol DTVM
Ltda, não se conformando com esse desfecho, interpôs tempestivo Recurso ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) com efeito suspensivo da multa, nos
termos do Art. 29 da Lei Federal nº 13.506/2017 e Arts. 56 e 58 da Lei Federal 9.784/1999, assunto
que se encontra pendente de decisão de segundo grau daquela Corte. O valor da multa imposta
pela decisão de primeiro grau restou estabelecida no montante de R$ 747.183,64(setecentos e
quarenta e sete mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos) valor que se
encontra com a sua exigibilidade suspensa até a decisão final daquela instância recursal (CRSFN)
nos termos da legislação vigente. Em face do recurso apresentado ao referido Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), entende-se ser possível a obtenção de
melhoria do resultado no julgamento naquela segunda instância, lembrando que a legislação de
referência impede o agravamento da pena na fase recursal”. Pelos motivos apresentados pelos
Advogados, não foi efetuada provisão da citada multa na contabilidade, apenas deixando eviden-
te em nota explicativa nº 10, conforme CPC 25. 2.2. Em atendimento ao procedimento de confir-
mações externas, embora solicitado, não obtivemos respostas atualizadas sobre os seguintes
assuntos tratados na correspondência datada de 11.01.2021 recebidas dos advogados da em-
presa contendo o andamento dos Inquéritos Policiais de interesse da Carol DTVM e de seus
Sócios, informando a atual situação dos procedimentos que envolvem a empresa. Constatamos
através da leitura dos inquéritos instaurados que se tratavam, de uma forma geral, de possível
lavagem de dinheiro a saber: a) apuração de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas,
b) apurar informações sobre operações financeiras ou de câmbio realizadas no período compre-
endido entre 01.01.2012 até 29.01.2015, pelas pessoas físicas e jurídicas envolvidas, c) comu-
nicação da Polícia Civil do Estado de São Paulo que noticiava a apreensão de USD 31.000 (trinta
e um mil dólares) em poder de pessoa física que afirma ser sócio empresa correspondente
cambial da empresa Carol DTVM, d) A Carol DTVM foi intimada para explicar as menções ao
seu nome que constam no Relatório de Inteligência Financeira - RIF, elaborado pelo COAF, que
traz o resultado das análises de inteligência financeira decorrentes de comunicações recebidas,
de intercâmbio de informações ou de denúncias, e) com base em documentos obtidos no bojo
da Operação Eldorado, que investiga a possível prática de crime de lavagem de ativos, posto
que, em tese, a empresa Carol DTVM teria adquirido ouro de origem ou procedência ilegal e f)
apurar a possível ocorrência do delito de Lavagem de Dinheiro tendo como crime antecedente
tráfico de drogas, apresentando as empresas que constaram como destinatárias de recursos
remetidos da conta de pessoa física que consta como suspeito de ter praticado lavagem de
dinheiro, constando que a Carol DTVM teria recebido valores do suspeito. Assim sendo, desta-
camos os esclarecimentos dados pelo advogado responsável por esses processos em nome da
Carol DTVM: “Por fim, cumpre esclarecer, com relação aos valores envolvidos nas de-
mandas, que a natureza penal dos procedimentos em questão acarreta algumas con-
sequências, entre as quais, para efeitos deste relatório, a mais importante é a ausência
de encargos adicionais para a empresa em função do resultado do eventual processo
penal. Isso porque os procedimentos de natureza penal não possuem “valor da causa”

e, portanto, não acarretam mudanças na esfera patrimonial da empresa, em decorrência
do resultado do processo. Por estes motivos, não é possível fazer previsão de risco
patrimonial decorrente da sucumbência.” A despeito dos esclarecimentos dados pelo ad-
vogado da Carol DTVM entendemos que embora os efeitos desses inquéritos policiais não
acarretem ganho ou perda de valores em relação às demonstrações contábeis do semestre findo
em 30 de junho de 2021 da Carol DTVM eles, certamente, podem afetar a continuidade de
funcionamento da Instituição, conforme mencionado sob item “4” deste relatório. Em relação ao
item “e” de nossa ressalva foi por nós confirmado através das informações contidas no
PJe - Processo Judicial Eletrônico nº 1007601-41.2020.4.01.3600 MT que o Ministério
Público Federal, representado pelo Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária de Mato
Grosso manifestou em 28.08.2020 ciência do arquivamento do inquérito policial na
manifestação do ID314113do f379. 2.3. Minerações ilegais em terras indígenas em nosso
País: A Carol DTVM em 02 de setembro de 2021 remeteu expediente ao Banco Central do Brasil
- Departamento de Organização do Sistema Financeiro (DEORF), Gerência Técnica em São
Paulo III(GTSP3), São Paulo, SP, assim formalizado: “Considerando o disposto no Artigo 1º da
Resolução nº 4.859, de 23 de outubro de 2020, vimos, pela presente, encaminhar os esclareci-
mentos sobre a notícia vinculada, no último domingo, dia 29.08.2021, no programa de televisão
denominado “Fantástico” da Rede Globo de Televisões, a respeito das minerações ilegais em
terras indígenas em nosso país, onde fora informado que a “Carol DTVM Ltda” era parte integran-
te da rede de instituições que comprovam tal ouro em forma não correspondente com a nossa
realidade. Informamos que até o presente momento, não fomos notificados pela autoridade com-
petente, mesmo assim, nosso advogado já está trabalhando no caso”. Muito embora não nos seja
possível confirmar as afirmações do programa de televisão, que como evento subsequente, não
causou alterações nas Demonstrações Financeiras de 1º semestre de 2021, porém, podem
ocasionar, eventualmente, a descontinuidade de operações da Carol DTVM em futuro próximo,
conforme item 4 deste relatório. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nor-
mas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com os
princípios éticos relevantes 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 audi-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 3. Outros Assuntos: 3.1.
A Carol DTVM revisou o seu sistema de controle interno no que se refere a Política de Combate
à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo e, ainda, a identificação, em
seu cadastro de pessoas físicas, pessoas politicamente expostas, conforme disposições do
Banco Central do Brasil. Nesse sentido, a Instituição Financeira contratou, a partir de 2017, os
serviços de outro auditor independente para acompanhamento das medidas já implementadas e
para revisão permanente do sistema de controle interno no que se refere a prevenção contra
lavagem de dinheiro e a identificação em seu cadastro de pessoas físicas, pessoas politicamen-
te expostas. A fim de atender os quesitos mencionados, recebemos da Carol DTVM uma via do
Manual elaborado para atender a Política de Combate à Lavagem de dinheiro e ao Financiamento
ao Terrorismo, uma via do Manual de Controles Internos Produto Ouro, Relatório de T.I. 2º semes-
tre 2020, Relatório de Resultado Quantitativo S5, Política de Cadastramento de Clientes e Conhe-
ça seu Cliente e Política de Segurança Cibernética e, ao mesmo tempo, o Relatório de Auditoria
sobre os Sistema de Controles Internos, PLD/CFT, emitido em 31 de março de 2021 por Jânio
Blera de Andrade, Auditor Independente e relativo ao 2º Semestre de 2020, o qual foi respondido
pela Carol DTVM em 24 de abril de 2021. 3.2. Termo de Compromisso: Em 30 de abril de 2021
foi firmado um termo de compromisso entre o Banco Central do Brasil(BCB), a Carol Distribui-
dora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda. (Primeira Compromitente), Arnaldo Robles
Robles Filho (Segundo Compromitente) e Kleber Robles (Terceiro Compromitente) ten-
do como objeto a cessação e a correção, pelos Compromitentes, das práticas sob investigação
no PE170191. Conforme disposto no parágrafo único do art. 14 de Lei nº 13.506, de 2017, este
TERMO não importa confissão quanto à matéria de fato nem reconhecimento da ilicitude das
condutas analisadas no âmbito do PE 170191. Em observância ao disposto no artigo 62, inciso
I, da Circular nº 3.857, de 14 de novembro de 2017, a Primeira e o Segundo Compromitentes
declaram que cessaram as práticas sob investigação em 18 de dezembro de 2019. O Terceiro
Compromitente declara que não ocupa, atualmente, cargo estatutário na Primeira
Compromitente e, por conseguinte, cessou as práticas sob investigação. A Primeira e o
Segundo Compromitentes obrigam-se, solidariamente, a: a) abster-se de celebrar contratos de
mútuo de ouro com pessoa físicas e/ou pessoas jurídicas, financeiras ou não, em desacordo com
a Resolução CMN nº 2.626, de 29 de julho de 1999, e b) alterar os normativos internos da Primeira
Compromitente, a fim de fazer constar a obrigação de que a auditoria interna verifique anualmen-

te a obediência ao disposto na Resolução CMN nº 2.626, de 29 de julho de 1999. Os
Compromitentes obrigam-se a pagar contribuição pecuniária ao BCB no montante de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) sendo R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pela Primeira
Compromitente, R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) pelo Segundo Compromitente e R$
35.000,00(trinta e cinco mil reais) pelo Terceiro Compromitente. O Termo de Compromisso foi
por nós resumido em algumas cláusulas, mas o mesmo contém dezessete cláusulas. É relevante
citar que esse Termo de Compromisso foi auditado pelo Sr. Jânio Blera de Andrade - Auditor
Independente CRCSP124667/O-4, o qual apresentou, em 25 de junho de 2021, seu Relatório de
Procedimentos Previamente Acordados com as Constatações Factual, de acordo com a NBC
TSC 4400, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade. Conforme mencionado no relatório
o Auditor obteve e conferiu os comprovantes de recolhimento das multas que totalizaram R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de acordo com o Termo de Compromisso, valores pagos
pelos Compromitentes em 04.05.2021 através do Banco Santander. O Auditor, também confir-
mou a forma de contabilização e que a transação foi finalizada em 18 de dezembro de 2019 e que
até a data de 31 de maio de 2021 não foi configurada nenhuma nova operação. O Auditor,
finalmente concluiu “que a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar a minha
opinião nos assuntos descritos nesse relatório”. 4. Responsabilidade da administração so-
bre as demonstrações contábeis: A administração da Instituição é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis. 5. Responsabilidades 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 con-
tendo 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 e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. Como parte da auditoria reali-
zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identifica-
mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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. • Obtivemos
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 Instituições. • 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, não
existem incertezas relevantes em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclu-
sive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transa-
ções e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtive-
mos evidência da auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da Ins-
tituição para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria e, consequentemente, pela opinião de
auditoria.

São Paulo, 20 de setembro de 2021
ANDREOLI & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC2SP017977/0-1
WALTER ARNALDO ANDREOLI

Contador - CRC1SP040608/O-0 - Sócio Responsável
LUIZ CARLOS FAUZA ANTONIO

Contador - CRC1SP065377/O-0 - Sócio Responsável

do Art. 29 da Lei Federal nº 13.506/2017 e Arts. 56 e 58 da Lei Federal 9.784/1999, assunto
que se encontra pendente de decisão de segundo grau daquela Corte. O valor da multa
imposta pela decisão de primeiro grau restou estabelecida no montante de R$ 747.183,64(se-
tecentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos)
valor que se encontra com a sua exigibilidade suspensa até a decisão final daquela instân-
cia recursal (CRSFN) nos termos da legislação vigente. Em face do recurso apresentado ao
referido Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) entende-se ser
possível a obtenção de melhoria do resultado no julgamento naquela segunda instância,
lembrando que a legislação de referência impede o agravamento da pena na fase recursal”.
Pelos motivos apresentados pelos Advogados, não foi efetuada provisão, apenas deixando
evidente em nota explicativa, conforme CPC 25. 11. Pandemia Covid 19: A Carol DTVM
Ltda. vem adotando todos os protocolos de segurança, recomendados pela Secretaria de
Saúde Pública do Estado de São Paulo, a saber: • 60% dos nossos funcionários foram
alocados em home office; • Obrigatório o uso de máscaras na instituição; • Álcool Gel
disponível em todas as instalações da Instituição; • Distanciamento obrigatório de 1,5 m;
• Funcionários em grupo de risco alocados em home office.

ARNALDO ROBLES
Diretor Administrativo Financeiro Operacional

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Contador CRC 1SP - 178.715/0-O        CPF 127.713.908-33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

General Motors 
diz que se 
tornará verde 
mais cedo 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
No início deste ano, a 

General Motors americana 
anunciou que, a partir de 
2030, seus processos de 
fabricação deixariam de 
consumir combustíveis 
fósseis e que, a partir de 
2035, fabricaria apenas ve-
ículos que não queimariam 
esse tipo de combustível. 
Agora, a empresa anuncia 
que seus planos para a área 
estão sendo antecipados, e 
que até 2025 usará 100% 
de energia renovável em 
suas operações fabris nos 
Estados Unidos. 

Para chegar a esses 
números, a GM disse que 
aumentará a eficiência 
energética de suas fábri-
cas, desenvolverá tecno-
logia para armazenamento 
de energia proveniente 
de fontes renováveis e 
utilizará microgrids, redes 
de distribuição de energia 
que gerenciam a produção 
e distribuição de eletrici-
dade utilizando softwares 
sofisticados que coorde-
nam as diversas fontes 
produtoras para evitar 
desperdícios, variações 
de tensão e quedas de 
energia. 

Quanto aos seus produ-
tos, a GM diz que pensa 
ter em linha cerca de 
30 modelos diferentes 
de veículos elétricos até 
2025, em todo o mundo. 
Há rumores que a empresa 
está pensando também em 
fabricar veículos movidos a 
hidrogênio, embora o foco 
pareça estar nos elétricos. 
É uma postura interessan-
te, embora suspeite-se que 
possa incluir uma dose de 
“greenwashing”, neologis-
mo derivado das palavras 
green (verde) e whitewash 
(branquear ou encobrir), 
um termo utilizado para 
indicar o uso de técnicas 
de marketing e relações 
públicas para expressar 
uma falsa preocupação 
com o meio ambiente. 

Essa suspeita se baseia 
no fato de que, aliadas ao 
governo Trump, a GM e ou-
tras montadoras, tentaram 
impedir a Califórnia e outros 
estados de estabelecer seus 
próprios requisitos de polui-
ção e emissão zero; com a 
eleição de Biden, a empresa 
deixou de falar no assunto 
e parece ter mudado de 
postura. No Brasil, a dispo-
nibilidade de álcool como 
combustível pode mudar a 
estratégia da empresa, fa-
zendo que outros caminhos 
sejam trilhados. 

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

dade Presbiteriana Mackenzie. 
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 08 de outubro de 20216

Photocreo_CANVA

Brasil atingiu o índice de 7,3 milhões de pessoas trabalhando 
em esquema de home office. 

Grandes corporações, como Twitter, XP Inc, Petrobras, Maga-
zine Luiza e Via Varejo já declaram o home office definitivo. De 
qualquer modo, cabe a cada empresa perceber o melhor método 
de trabalho para seu sistema de negócio e se vale a pena manter 
home office, presencial ou modelo híbrido (alternando dias na 
empresa e em casa). 

2Alimentação saudável e preocupação com a imu-
nidade - Com o isolamento social, veio também a preocupação 
em melhorar a qualidade da alimentação e, principalmente, a 
busca por alimentos que aumentam a imunidade, já que alguns 
deles reforçam a proteção do sistema imunológico contra diversas 
doenças. É importante lembrar que, antes de mudar a rotina de 
alimentação, sempre consulte um especialista. 

Uma pesquisa desenvolvida pelo Estudo NutriNet Brasil - feita 
pelo Nupens Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da 
USPo -, com 10 mil entrevistados, indicou que houve aumento 
de 40,2% para 44,6% no consumo de frutas, hortaliças e feijão 

No último ano, vivemos mudanças bruscas de comportamento em todos os sentidos: social, profissional e mental, ao mesmo 
tempo em que aprendemos a adaptar a rotina com novos hábitos e abrir a mente para outras possibilidades de ações. 

Francine Costanti (*) 
 

Nesse cenário, também tivemos que refletir sobre o 
fato de ficar em casa ou sermos expostos a riscos 
altos de contaminação, o que nos obrigou a criar 

prioridades, como cuidar da saúde mental e física, da 
alimentação e da entrega de trabalhos no prazo. 

Por outro lado, o confinamento criou laços afetivos maiores 
entre as famílias, já que antes passávamos boa parte do dia fora 
de casa e sem tempo para um convívio mais próximo. O contato 
com amigos também ficou mais intenso, mesmo acontecendo em 
frente às telas dos computadores. 

Para definir esse momento de isolamento social, especialistas 
trouxeram o termo "novo normal", dando a ideia de que as pessoas 
sempre conseguem se adaptar a todas as surpresas no meio do 
caminho, reforçando o conceito de que tudo é uma questão de 
costumes, mesmo em tempos de crise. Percebemos que liberdade 
de escolha nunca fez tanto sentido, porque podemos escolher 
como viver e melhorar a qualidade de vida com atos simples, 
independente de estar dentro ou fora de casa. 

Uma pesquisa feita pela Bain & Company, consultoria global 
que ajuda empresas a criar mudanças que definem o futuro dos 
negócios, mostrou que existem três tendências de comportamen-
to no "novo normal": a migração para os serviços online, maior 
foco em saúde física e mental e a redefinição de valor, em que o 
consumidor avalia se o produto realmente vale a preço que custa. 
Listo aqui cinco hábitos desenvolvidos durante a pandemia que 
vieram para ficar em nossa rotina: 

1Home office definitivo x modelo de trabalho híbri-
do - As medidas de isolamento social impostas pela pandemia 
da Covid-19 fizeram as empresas adotarem o trabalho em home 
office. Inclusive aquelas que só conheciam a jornada presencial 
fizeram dessa prática uma rotina, assim como as que já trabalham 
remotamente em alguns dias e horários da semana. 

Em pouco tempo, milhares de pessoas tiveram que adaptar um 
espaço em casa para cumprir o horário de trabalho e participar 
de reuniões online. Segundo o Ipea, em novembro de 2020, o 

durante a pandemia, mostrando que houve maior cuidado com 
a alimentação balanceada. 

3Priorização da saúde mental e bem-estar - Como 
todos nós tivemos que ficar em casa, sem contato com amigos 
e colegas, além de ter que administrar múltiplas tarefas, como 
trabalhar, cuidar da casa, dos filhos e dos familiares, aumentaram 
os casos de ansiedade, compulsão e depressão. 

Pesquisa recente, realizada pela PoderData, relatou que 38% 
das pessoas declaram estar em uma situação pior de saúde mental 
do que no início da pandemia. Segundo especialistas, cada pessoa 
lida com o isolamento e as mudanças causadas neste período de 
formas diferentes. 

Segundo a OMS, o aumento dos sintomas psíquicos e dos 
transtornos mentais pode ocorrer por diversos motivos: experi-
ências traumáticas associadas à infecção ou à morte de pessoas 
próximas, o estresse causado pela mudança na rotina, por conta 
das consequências econômicas e pela nova rotina de trabalho. 

Nesses momentos de estresse, o indicado é que as pessoas 
procurem por atividades prazerosas, como a prática de exercí-
cios físicos, que libera hormônios, como dopamina, endorfina, 
serotonina e ocitocina, responsáveis pela sensação de bem-estar 
e prazer, garantindo qualidade de vida. 

4Retomada do convívio com a família - Durante a pan-
demia, vimos muitas pessoas se aproximarem mais da família - já 
que estavam vivendo na mesma casa. Essa relação mais intensa, 
pode ser benéfica também para estreitar os laços afetivos e ter 
suporte emocional para lidar com a situação. 

Dados da Escola de Educação da Universidade de Harvard 
(EUA) revelam que, nos últimos meses, os pais apresentaram uma 
maior preocupação em conhecer o universo dos filhos. Cerca de 
68% afirmam que as conversas diárias estreitaram e melhoraram 
o relacionamento com as crianças. 

5Alta dos treinos online e treinos presenciais rápidos 
- Assim como comércios e empresas, as academias tiveram suas 
portas fechadas durante a pandemia e, imediatamente, enxerga-
ram a oportunidade de oferecer serviço de treinos online para 
os alunos. Uma boa saída, já que muitas pessoas manifestaram o 
interesse em manter os treinos em dia, mesmo em casa. 

Nesse período, vimos nomes do setor fitness ganharem desta-
que nas redes sociais, com lives diárias e interação direta com os 
seguidores. Além disso, grandes grupos de academias entraram 
na tendência lançando plataformas exclusivas e gratuitas com 
aulas de diversas modalidades. A plataforma Queima Diária, por 
exemplo, teve um crescimento de 130% no cadastro de alunos 
durante a pandemia e, hoje, conta com cerca de 375 mil associados. 

Com a reabertura das academias, muitos alunos voltaram aos 
treinos presenciais, mas procurando por aulas rápidas, eficazes 
e com resultados visíveis a curto prazo. 

Sem dúvida, esse foi um período de grandes transfomações, 
que tendem a se estender mesmo depois do fim da pandemia. 

O que está por vir ainda não sabemos, mas a única certeza que 
podemos ter é que a capacidade de mudar e se adaptar a novos 
cenários é intrínseca ao ser humano. 

(*) - Atua como colaboradora na área de pesquisa de mercado da TotalPass, plataforma que 
oferece as melhores academias a colaboradores de empresas parceiras (www.totalpass.com.

br).  
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LiberdAde 
de escoLhA 
e o Novo 
NorMAL:  
ciNco hábitos 
que vierAM 
pArA ficAr

    Leia na página 6

MudANçAs bruscAs



A alquimia da entrevista e 
o refogado da contratação

O que colher de uma 
boa entrevista sempre 
foi fruto de uma longa 
discussão

Por isso, ter a visão de 
vários interlocutores, 
cada um com seu pon-

to de vista e com uma visão 
diferente da psique humana e 
das virtudes de cada candidato 
sempre enriqueceu o debate 
do perfil ideal. Não esquecendo 
que cada entrevista pode ser 
também fruto de uma autoa-
nálise do entrevistador.

O filtro pode ser o currículo. 
Mecanismos de busca ajudam, 
claro. Tecnologia está aí para 
isso. Mas é naquele velho e 
bom olhar que o tabuleiro de 
xadrez começa a movimentar 
as peças. A coerência da nar-
rativa faz mais sentido do que 
um currículo bem redigido. O 
ditado de que se preparar para 
uma entrevista é fundamental 
para o sucesso nunca foi tão 
verdadeiro e ainda conta com 
poucos adeptos. Isso serve 
para as duas pontas da mesa, 
ou da tela.

Entrevistar significa também 
vender uma paixão e uma 
oportunidade concreta de des-
pertar no candidato o interesse 
em se juntar a uma fórmula 
vencedora. Esse link tem que 
existir. A conexão tem que ser 
estável. É nas entrelinhas que 
sabemos o sabor da feijoada. 
Conversar sobre atividades e 
interesses praticados fora do 
ambiente de trabalho podem 
determinar a diferença entre 
gostar e efetivamente se dedi-
car a uma causa. Qual o nível 
de detalhe que a paixão em 
nós desperta? 

A dicotomia entre o tempo 

de Chronos e o tempo de 
Kayros... Mas voltando à feijo-
ada .. Pessoalmente, gosto de 
conversar sobre a paixão que 
move cada um e ver o brilho 
de alguém descrevendo como 
gosta de cozinhar, de música, 
de literatura ou de qualquer 
atividade que desperte um 
profundo interesse. 

Já me imaginei uma vez sa-
boreando uma feijoada, onde 
o candidato descreveu cada 
passo e cada detalhe e ponto 
dos ingredientes. Mesmo se eu 
fosse vegano acho que gostaria 
de ter experimentado.  Se a 
empresa fosse essa feijoada 
... quais os ingredientes que 
o candidato à vaga gostaria 
de ter?

O entrevistador passou a 
ser o candidato e o candidato 
o entrevistador? Extremos de 
uma tendência de equilíbrio de 
forças por um propósito que 
visa ao modelo participativo e 
que culmina com uma gestão 
saudável e colaborativa de 
todos. 

Já fiz uma provocação em 
uma entrevista em que, após 
15 minutos de conversa, resolvi 
mudar as funções e mudar os 
papeis (Quid Pro Quo Clarice, 
Quid Pro Quo – para quem viu 
o filme o Silêncio dos Inocen-
tes). A reação do candidato foi 
de perplexidade inicial, mas 
iniciou um outro diálogo sobre 
preparação. Portanto, cada 
uma das pontas, preparem-se 
para serem entrevistados e 
entrevistadores. Sempre um 
ótimo exercício.

A feijoada tem que ser boa 
para quem a prepara e para 
quem a degusta.

(*) - É mentor de executivos, 
com  formação em coach e sócio 

proprietário na JHD Consult.

Henning Dornbusch (*)
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Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Prof. Ms Almir Vicentini (*)

Assista a qualquer filme sobre um empresário de 
sucesso e uma coisa o impressiona imediatamente: 
eles são focados, têm uma forte crença e são movidos 

por resultados. Então, como um aspirante a empreendedor, 
você desenvolve essa capacidade? Eles nascem assim, já 
desenvolveram isso ou é um pouco dos dois?

Esta é uma questão que tenho explorado ao longo da 
minha carreira de educador e sinto que é algo que pode ser 
desenvolvido ao longo da vida com o treino certo e tendo 
a atitude certa. Nascemos com dons e talentos únicos, to-
dos temos algo que podemos compartilhar com o mundo, 
mas muitas vezes o que inibe nossa grandeza é não ter a 
mentalidade adequada para realizar o que queremos. É 
nossa mentalidade que determina nosso pensamento e 
nosso pensamento determina as ações que realizamos. 
Portanto, são as ações que desbloqueiam nossa verdadeira 
grandeza e nossa mentalidade é a precursora das ações 
que realizamos.

Mudança de Abordagem
Normalmente, quando um empresário deseja melhorar 

ou garantir o sucesso de seus esforços, ele primeiro pensa 
em aprender a escrever um plano de negócios, criar um 
novo produto, estabelecer ou melhorar um sistema de 
vendas e assim por diante. Embora essas habilidades e 
estratégias sejam essenciais, o conjunto de habilidades 

que precisa ser expandido para alcançar resultados no 
século 21 é muito diferente no início de sua jornada. Para 
ter um negócio de sucesso, você precisa mais do que um 
público, uma gama de produtos e um plano, você precisa 
da mentalidade empreendedora certa para ver oportuni-
dades, criatividade e inovação para transformar ideias em 
sua cabeça em um produto de sucesso.

Traços emocionais e mentais
O empreendedorismo requer traços emocionais e mentais 

específicos que podem ser agrupados sob o termo atitudes. 
As atitudes que as pessoas trazem para o trabalho deter-
minarão se são adequadas para o empreendedorismo ou 
não. De acordo com a pesquisa, as atitudes específicas que 
os empreendedores mais bem-sucedidos compartilham 
incluem coragem, persistência, adaptabilidade, curiosida-
de, colaboração, foco no futuro, autorrealização, desejo de 
aprender e vontade de agir.

Concentre-se no tempo
Empreendedores de sucesso protegem e priorizam seu 

tempo. Quantas pessoas você conhece que planejam o dia 
antes de começar? O bem mais valioso que temos é nosso 
tempo. É muito importante planejar nossos dias, semanas, 
meses e anos.

Embora isso não seja suficiente no século 21
Os empreendedores muitas vezes começam sua jor-

nada no lugar errado, focando no objetivo final em vez 
das etapas para chegar lá. Isso é semelhante a dar a 
partida em um carro na 5ª marcha, você pode colocá
-lo em movimento, mas a tração será lenta e dolorosa, 
comece com uma marcha mais baixa e passe pelas mar-
chas para chegar ao resultado desejado. Muitas pessoas 
se concentram nos métodos mais recentes e escalam 
prematuramente seus negócios, levando ao fracasso e 
tornando-se uma estatística. Essas mentalidades são 
uma maneira fundamentalmente nova de pensar so-
bre a construção de uma start-up. Você deve vivê-las 
e respirá-las ao longo de sua jornada para permitir 
que se tornem um novo hábito. Então, por que estou 
mencionando hábitos? Os hábitos são o seu cérebro no 
piloto automático, é tão eficiente que não pensamos 
conscientemente sobre o que fazemos e pensamos. 
Como mencionei no início deste artigo, a forma como 
pensamos influencia a forma como agimos, portanto, 
focar nesse elemento é fundamental.

(*) é mestre em Educação, Coordenador e Professor de Pós-Graduação 
de cursos na área da Educação, Curador do “Programa Escola 

da Família” e das LIVES “Universo Educação”, ambas da Full Sail 
University. Autor de livros sobre Gestão Escolar, Competências 

Socioemocionais e Comportamentais.

As principais habilidades do 
empresário do século 21

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que nos termos do artigo 56 da Lei 6.015/73 e capítulo XVII, item 36 das 
NSCGJSP que: LUIZ BEM SCHALKA, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/03/2003 em 
São Paulo-SP, filho de Sergio Schalka e Mariangela Milena Santos Schalka, passou a 
chamar: LUIZ BEM SANTOS SCHALKA.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Oficial

Registro Civil de PessoasRegistro Civil de Pessoas

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

“Neste momento de 
crise hidroener-
gética, é uma boa 

alternativa para as empresas 
e o país”, salienta Alexandra 
Rivolta Bernauer, diretora da 
Bernauer, fabricante de venti-
ladores e filtros industriais, há 
91 anos no mercado. 

A empresária revela que, 
mesmo antes da crise hídrica, 
vinha crescendo, nos últi-
mos dois anos, o segmento 
de caldeiras e biomassa. “O 
atendimento a essa demanda 
já representa quase metade de 
todo o nosso faturamento”, re-
lata, estimando que esse é um 
mercado que deve continuar 
crescendo, principalmente 
numa conjuntura de risco 
energético e aumento signifi-
cativo das tarifas. A biomassa 
representa 8,2% de toda a 
matriz energética brasileira, 
2,3% na média global. da ma-
triz energética é baseada nas 
formas de biomassa. 

O potencial de geração de 
biogás no Brasil é estimado 
em 82 milhões de metros 
cúbicos por dia (m3/d), o que 
significa mais do que o dobro 
da capacidade do gasoduto 
Brasil-Bolívia. Desse total, 56 
milhões de m3/d representam 
volume a ser gerado pelo setor 

A cogeração de energia em caldeiras é uma fonte renovável e 
mais limpa do que as usinas termoelétricas.

Caldeiras são boa alternativa para 
geração de eletricidade

A cogeração de energia em caldeiras, para queima de biomassa, como bagaço de cana e resíduos 
sólidos urbanos, é uma fonte renovável e mais limpa do que as usinas termoelétricas e com impacto 
ambiental muito menor do que o das hidrelétricas

citado por Alexandra é o filtro 
de mangas, que retira a maior 
parte do pó e material parti-
culado emitido por qualquer 
tipo de indústria. No caso das 
caldeiras, a alternativa mais 
antiga a um filtro de mangas 
é um ciclone, que, além de 
gerar um consumo de energia 
maior, tem baixa eficiência”. 
Uma caldeira de porte médio, 
utilizando um ciclone, gerará 
emissão de quatro mil quilos 
diários de material particulado 
da queima. São quatro tonela-
das de material sendo jogado 
na atmosfera, que se espalha 
por dezenas de quilômetros. 

Os filtros de mangas chegam 
a ser 100 vezes mais eficientes 
do que os ciclones. Com sua 
utilização, a emissão não passa 
de 40 quilos diários, conside-
rando-se uma eficiência de 
filtragem de 20 mg por metro 
cúbico. Em um ano, a diferença 
é de quase 1.500 toneladas de 
material em uma única caldei-
ra. “A substituição do ciclone, 
portanto, é medida importante 
para ampliar o uso de caldeiras 
para queima de biomassa e 
geração de eletricidade sem 
agredir o meio ambiente”, ex-
plica Alexandra. - Fonte e mais 
informações: (www.bernauer.
com.br).
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sucroenergético; 20 milhões, 
pelo aproveitamento de outros 
resíduos agroindustriais; e seis 
milhões, do lixo urbano. Tal 
volume é equivalente a 115 
mil gigawatts por ano, ou 24% 
da demanda total de energia 
elétrica, 44% da relativa ao 
diesel e 73% do gás natural 
fóssil consumido no Brasil. 

Para o atendimento a essa 
demanda, a Bernauer fornece 
dois tipos de equipamentos. 
O primeiro é o ventilador, que 
representa cerca de 5% do cus-
to de um sistema de caldeiras 
para cogeração de energia, mas 
é diretamente responsável pela 

sua eficiência e rendimento. Se 
não performar, a caldeira perde 
eficiência e não gera o quanto 
precisaria, fazendo com que o 
investimento não seja rentável. 

Os ventiladores operam em 
temperaturas de quase 200 
graus Celsius e seus rotores 
atingem velocidades de quase 
350 quilômetros por hora. É 
um equipamento de altíssima 
relevância para garantir o bom 
funcionamento da caldeira e a 
geração de energia. A empresa 
tem mais de cem mil ventila-
dores fornecidos, alguns deles 
em plena operação há 60 anos. 

O segundo equipamento 

O Brasil conta com centenas de bancos 
e instituições financeiras desde os mais 
tradicionais até as novas fintechs. Com 
a digitalização do relacionamento com o 
cliente, os bancos tiveram que se adaptar e 
criar formas de melhorar a experiência do 
usuário para que ele não migre de banco. 
Nessa tarefa, a tecnologia e a inteligência 
artificial são importantes aliadas. Com 
tantas opções no mercado, como é que 
uma instituição pode se destacar da outra? 

O diretor financeiro do Popibank, 
Marcelo Pereira, diz que isso está cada 
vez mais difícil. “Todos devem seguir as 
mesmas regras e com tantos concorrentes 
a tendência é que acabem oferecendo ser-
viços, funcionalidades, sites e aplicativos 
semelhantes”, avalia. O especialista afirma 
que a resposta para um banco ou fintech 
se destacar no futuro é o uso inteligente 
de dados. 

“Os sistemas que reúnem as informa-

ções dos usuários devem ser capazes de 
utilizá-los de forma a oferecer serviços 
totalmente personalizados”, explica. “A 
Netflix, por exemplo, utiliza os dados de 
navegação para mostrar conteúdos que são 
mais atraentes para cada tipo de pessoa, é 
nesse sentido que os bancos devem seguir”, 
completa.

Segundo Pereira, num futuro próximo 
os bancos serão capazes de perceber 
alterações no orçamento para oferecer as 
opções de investimento que vão além do 
já usual filtro por investidor moderado, 
conservador ou agressivo. “Com o histó-
rico financeiro de uma pessoa, os sistemas 
devem detectar mudanças de gastos e ofe-
recer opções de investimentos para aquele 
dinheiro economizado”, exemplifica.

O diretor financeiro conta que, tal como 
já acontece nas redes sociais, que exibem 
propagandas de acordo com o perfil de 
cada usuário, deverá acontecer algo se-

melhante com as instituições financeiras. 
“As pessoas não vão escolher um banco 
por ter o app mais bonito ou mais fácil de 
utilizar, até porque a grande maioria é bem 
parecida. Elas vão optar por aquele que 
souber e atender exatamente o que ela 
está buscando”, pontua o diretor financeiro 
do Popibank.

O Banco Central já vem estimulando 
esse uso inteligente de dados com o Open 
Banking, que permite, com o consenti-
mento do usuário, que suas informações 
bancárias sejam compartilhadas entre duas 
instituições para que ele tenha acesso mais 
rápido a melhores serviços e condições. 
“Mas isso é apenas o início, a inteligência 
artificial é capaz de entregar ainda mais 
conforto para as pessoas e quem souber 
utilizá-la de forma segura e eficaz terá 
vantagem na disputa com os concorrentes”, 
conclui o especialista. - Fonte e outras 
informações: (www.popibank.com).

IA mudará forma de bancos se relacionarem com clientes
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Jogos para 
enfrentar a crise

O mundo do trabalho 
nunca mais será o 
mesmo

A avalanche provocada 
pela pandemia da 
Covid-19 levou uma 

parcela significativa dos 
trabalhadores para um lu-
gar que é também mais um 
anglicismo: estamos muitos 
em “home office”, diluindo 
ainda mais as fronteiras de 
tempo, espaço e afetos en-
tre vida profissional e vida 
pessoal, enquanto o desem-
prego bateu às portas de 
milhões de indivíduos, cujas 
projeções de um futuro 
próspero foram aniquiladas, 
especialmente entre os mais 
jovens, os mais pobres e os 
menos brancos.

A tragédia sociossanitária 
agravada por governos, que 
desmontam políticas públi-
cas de proteção aos mais 
vulneráveis, reduz ainda 
mais as oportunidades de 
emprego formal nos próxi-
mos anos e mesmo décadas. 
Os desafios exigem uma 
aceleração de políticas de 
reintegração por parte de 
governos, instituições de 
ensino e corporações. O 
acesso às novas tecnologias 
pode ser um dos mais impor-
tantes fatores para produzir 
essa aceleração imperativa. 

A reintegração social 
digital de crianças, jovens, 
trabalhadores e famílias 
com acesso à banda larga e 
aos serviços, no entanto, já 
faz um tenebroso contras-
te com a realidade vivida 
por massas sem acesso ou 
qualificação, criando um 
apartheid inédito na história 
do trabalho. O acesso às 
profissões com melhores 
remuneração e condições 
laborais já é disputado por 
um seleto grupo de pessoas 
que passaram a viver novas 
formas de ansiedade, es-
tresse e depressão, assédio 
moral e violência doméstica.

A aceleração da reinte-
gração social digital é no 
momento o único caminho 
para gerar novas oportuni-
dades de trabalho e renda. O 
desafio é integrar um maior 
número de pessoas nesta 
nova economia, garantindo 
oportunidades de sobrevi-
vência digna, que estarão 
cada vez mais condiciona-
das pelas possibilidades de 
criação e multiplicação do 
conhecimento conectado 
por meio de redes. É a pro-
moção da economia criativa, 
que abre portas surpreen-
dentes, como a chamada 
gamificação de processos, 
produtos e serviços.

Hoje, o mercado de games 
superou o faturamento da 
indústria de cinema e mú-
sica, juntos. Com o fecha-
mento de teatros, cinemas 
e casas de shows devido à 
pandemia, ganhou força a 
demanda por conteúdo para 
o setor. A aceleração desse 
consumo, a importância e 

o potencial desse mercado 
abriria um leque de possi-
bilidades. 

Os jogos de aventura con-
tinuarão como a principal 
face desse setor, mas a ga-
mificação, que é tudo o que 
podemos transformar em 
jogo, pode ser aplicada na 
educação, meio ambiente e 
saúde. O treinamento para 
muitas profissões já é reali-
zado por games específicos, 
e o “jogador” é também um 
trabalhador ou prepara-se no 
cotidiano para ocupar postos 
de trabalho. Os “e-sports” já 
colocam milhões diante de 
novos modelos de audiência 
e participação virtual.

Já podemos pensar em es-
pecialistas em game design, 
animação, áudio, gestão 
empreendedora, roteiro, 
entre outras áreas técni-
cas. O estímulo para esses 
novos profissionais pode vir 
de empresas, associações, 
governos, mas o seu forta-
lecimento ocorre por meio 
de redes estratégicas que 
acompanham a evolução 
incessante das tecnologias, 
destacando-se a emergên-
cia do 5G. 

A capacitação para uma 
boa parte dessas oportu-
nidades está, inclusive, no 
aprendizado prático con-
quistado com o grande volu-
me de informações disponí-
veis gratuitamente na rede 
mundial de computadores 
e nas interações que esses 
novos profissionais fazem 
durante a sua jornada. A 
economia criativa e a ga-
mificação em comunidades 
pobres ao redor do mundo 
têm criado oportunidades 
de incluir pessoas nos jogos 
e em redes, como ocorre 
com o projeto Games for 
Change América Latina, que 
desenvolvemos por meio da 
parceria com a Cidade do 
Conhecimento da USP.

Nessa teia que se vai te-
cendo ao redor do mundo, 
as experiências são trocadas 
de várias maneiras, rom-
pendo barreiras e abrindo 
espaço para um mundo mais 
divertido e criativo dos ga-
mes, tornando-se ainda uma 
fonte de conhecimento, 
estimulando o desenvol-
vimento de tecnologias e 
infraestruturas e animando 
uma nova fronteira para as 
políticas públicas. 

Uma nova geração está 
diante do desafio de resga-
tar o sentido do trabalho e 
da educação, basta evitar o 
retorno aos velhos normais 
e criar estímulos a essa 
aceleração do jogo digital 
não apenas como fonte de 
sustento, mas de realização 
pessoal e possibilidade de 
transformação do mundo 
ao nosso redor.

(*) - É economista, sociólogo, 
jornalista e professor do 

Departamento de Cinema, Rádio 
e TV da ECA-USP,  presidente da rede 

Games for Change América Latina 
e autor de “Brinco, Logo Aprendo” 

(Ed. Paulus).

Gilson Schwartz (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: IVALDO MONTEIRO, profissão: mestre de obras, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Arco Verde, PE, data-nascimento: 08/07/1953, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Manoel Aureliano Monteiro e de Judith Maria Monteiro. A 
pretendente: JOSEANE FIDELES DE LIMA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: Lajedo, PE, data-nascimento: 05/03/1979, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Severino Fideles de Lima e de Davina Maria dos Santos.

O pretendente: ALEX SANDRO BATISTA SANTOS, profissão: soldador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1972, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Valdomiro Batista Santos e de Alaide Batista Santos. 
A pretendente: NÁGELA MARIA DA SILVA EUFRASIO, profissão: agente comunitária 
de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: Crato, CE, data-nascimento: 12/05/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luis Carlos Eufrasio e de Silvanira 
Paulo da Silva Eufrasio.

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

O pretendente: DOUGLAS PEREIRA CANUTO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Itaborai - RJ, no dia (20/11/1986), estado civil viúvo, profissão mecânico industrial, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Canuto de 
Paiva e de Maria de Fátima Pereira da Cruz. A pretendente: LETICIA MARIANE DA SILVA 
BARBOSA, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (07/12/1988), 
profissão empresária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Luis Antonio de Souza e de Ruth da Silva.

O pretendente: MATHEUS CAMARGO SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Guarulhos - SP, no dia (28/12/1998), estado civil solteiro, profissão operador de má-
quinas, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo Costa 
Santos e de Patricia Alexsandra de Camargo Santos. A pretendente: EMILY VELOSO DE 
SOUSA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 
(19/12/2002), estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gregy Wanggyel Ferreira de Sousa Santos e 
de Mariluce Veloso da Silva Santos Sousa.

O pretendente: HUGO NOGUEIRA PINTO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Liberdade - SP, no dia (22/09/1994), estado civil solteiro, profissão bancário, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson Pinto e de Suzana 
Nogueira Pinto. A pretendente: PATRÍCIA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (13/03/1995), estado civil 
solteira, profissão analista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de José Epifanio de Oliveira e de Marisa Apolinário de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (17/12/1996), estado civil solteiro, profissão 
açougueiro, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Francisco 
Sebastião Ferreira e de Maria do Carmo de Oliveira Ferreira. A pretendente: ISABELLE 
SANTANA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba 
- SP, no dia (28/05/2001), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alexandre dos Santos e de Cleide Santana 
dos Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o pretendente 
é residente e domiciliado.

O pretendente: JOSÉ HILTON ESTEVAM, de nacionalidade brasileira, nascido em Pereiro 
- CE, no dia (16/07/1969), estado civil viúvo, profissão vendedor, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Expedito Estevam da Silva e de Josefa Maria 
de Aquino. A pretendente: VALDENICE MATOS DE JESUS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Tucano - BA, no dia (11/01/1974), estado civil viúva, profissão do 
lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Izidoro Macedo de 
Jesus e de Dionisia Matos de Jesus.

O pretendente: EDSON MARTINS DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (22/03/1982), estado civil solteiro, 
profissão motorista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Eurides Martins do Nascimento e de Sebastiana Ferreira Franco. A pretendente: MA-
RIANA RITA DI PIETRO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba 
- SP, no dia (29/08/1982), estado civil solteira, profissão assistente jurídico, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marco Antonio Di Pietro e de Dilma 
Aparecida do Carmo Di Pietro.

O pretendente: YAN DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (23/07/1998 ), estado civil solteiro, profissão programador, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Santos Filho e 
de Andrea Ferreira da Silva Santos. A pretendente: ANA LAURA CASTRO DE JESUS, 
de nacionalidade brasileira, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia (28/10/1997), esta-
do civil solteira, profissão assistente administrativa, residente e domiciliada no Rio de 
Janeiro - RJ, filha de Moises Luiz de Jesus e de Adriana de Castro e Silva. Obs.: Bem 
como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: THIAGO INACIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Penha de França - SP, no dia (06/05/1998), estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de produção, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Ho-
landa da Silva e de Margarida Inacio da Silva. A pretendente: KARINA LOPES MELO, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (28/03/1999), estado 
civil solteira, profissão operadora de caixa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Mauricio da Silva Melo e de Grasiela Maria dos Santos Parra Lopes.

O pretendente: FELLIPE DE MOURA ROSA, de nacionalidade brasileira, nascido em São 
Paulo - SP, no dia (19/10/1990), estado civil divorciado, profissão empresário, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fernando José Gomes da Rosa e 
de Marcia de Moura Rosa. A pretendente: NATÁLIA LIMA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (30/03/1994), estado civil divorciada, 
profissão assistente financeira e administrativa, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Ailton Rodrigues da Silva e de Isaura de Souza Lima Silva.

O pretendente: EVANDRO DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Guarulhos - SP, no dia (28/01/1997), estado civil solteiro, profissão motoboy, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Jacinto Teixeira Santos e de 
Maria Gidalva da Silva Santos. A pretendente: ADRIELLE DOS SANTOS BARBA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (02/05/1997), 
estado civil solteira, profissão supervisora comercial, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Odair Barba Junior e de Elisangela Santos do Carmo.

O pretendente: RICARDO AGUINALDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (08/05/1976), estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rubens Silva e 
de Hercilia Augusta da Silva. A pretendente: ROSANA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Vitória da Conquista - BA, no dia (08/06/1986), estado civil solteira, 
profissão ajudante geral, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Valmir de Jesus Oliveira e de Cleonice Oliveira Silva.

Esse fator tem sido 
um ponto de aten-
ção ainda mais im-

portante para o e-commer-
ce, que somente no ano 
passado, de acordo com 
a Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico 
(ABComm), conquistou 
20,2 milhões novos con-
sumidores.

Mas com o aumento 
constante no preço dos 
combustíveis, manter uma 
operação lucrativa enquan-
to agiliza os processos de 
entrega é algo viável? Para 
Rosa Visentainer, Product 
Owner da Lincros, empresa 
especializada em soluções 
para gestão logística, sim, 
desde que empresas e 
gestores estejam alinhados 
com práticas de inovação 
para o setor logístico. 

“Para muitas empresas, 
a conta comum é: ou você 
tem um frete ultra rápido, 
porém de alto custo, ou 
você tem um frete a baixo 
custo, porém lento. Mudar 
essa realidade depende 
muito da maturidade digi-
tal do negócio. Empresas 

As chamadas entregas super-rápidas já são, atualmente, fator 
decisivo para o consumidor.

Logística: estratégia para entregas 
e a redução de custos e prazos

Com o consumidor pautado pela experiência do recebimento ágil, empresas se perguntam como garantir 
o relacionamento efetivo sem onerar no orçamento da logística

escolha dos fornecedores, 
ou no acompanhamento 
da frota em tempo real, 
manter-se competitivo é 
quase impossível”, ressal-
ta. As chamadas entregas 
super-rápidas já são, atual-
mente, fator decisivo para 
o consumidor. De acordo 
com estudo da PWC, que 
ouviu mais de 22 mil pes-
soas em 27 países, 88% dos 
compradores online estão 
dispostos a pagar mais por 
uma entrega super-rápida. 

Em contrapartida, se 
para receber rápido o clien-
te tiver que desembolsar 
mais, ele provavelmente 
vai para a concorrência: é 
o que também mostra uma 
pesquisa recente do portal 
Reclame Aqui, em que 64% 
dos consumidores disse-
ram desistir de comprar 
por conta do preço do frete. 

“Aliar tecnologia com mé-
tricas bem desenvolvidas 
não é mais diferencial, mas 
um fator de sobrevivência 
neste novo mercado”, fina-
liza a executiva da Lincros. 
Fonte e mais informações: 
(www.lincros.com).

data driven, ou seja, que 
atuam a partir da análise 
preditiva de dados coleta-
dos em seus sistemas de 
gestão logística, têm mais 
assertividade no processo”, 
avalia Rosa.

O mapeamento de todo 
o processo logístico é 
também o caminho mais 
assertivo para garantir 
a redução do tempo de 
entrega, considerando 
o tamanho do país. “O 
Brasil tem dimensão con-
tinental, o que exige uma 

estratégia baseada em mé-
tricas bem estruturadas, 
que sejam acompanhadas 
em todos os pontos. Hoje é 
comum que haja a troca de 
transportadoras durante 
o processo, por exemplo, 
sendo a realização da dis-
tribuição até determinada 
região e, a partir desse 
ponto, para a última milha 
de entrega. 

Evitar atrasos depende 
muito de como este pro-
cesso é conduzido e sem 
apoio tecnológico, seja na 
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