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Famosa nas plataformas de streaming, "Betty em Nova York" rea-
cendeu o humor inocente - com doses de politicamente incorreto - da 
década de 90. Se abertamente a série "ensina" seu público sobre a im-
portância de olhar a essência das pessoas ao invés de suas aparências 
físicas, também promove questões interessantes sobre gerência de 
riscos em transações, contratações e gestão de negócios em geral.  

cinco vezes que "Betty em nova York" nos ensinou 
sobre gestão de negócios

O Poder Judiciário brasileiro é responsável por garantir direitos e 
fazer com que a Lei seja devidamente cumprida por todos os cidadãos, 
incluindo aqueles que ocupam um cargo de destaque, como integrantes 
da segurança pública e políticos. Mas como isso acontece de fato? 
Quais são os caminhos percorridos? Diego Nomiyama, advogado do 
escritório Dosso Toledo Advogados, pontua que a sociedade atual 
faz com que as vidas das pessoas sejam interligadas, então, é de se 
esperar que, em algum momento, essas ligações gerem conflitos, que 
precisarão ser resolvidos de algum modo.  

como funciona a justiça brasileira?

Apesar da alta da taxa básica de juros da economia, ainda vale a 
pena investir na compra imobiliária, é o que afirma Kika Cavalcanti 
(*), corretora carioca de imóveis de luxo. "A pandemia ajudou muito 
o nosso mercado. As pessoas ficaram em casa e passaram a prestar 
mais atenção em sua moradia. Agora que os juros estão rendendo 
pouco, é melhor investir em casas e apartamentos, já que os bancos 
estão dando muitos créditos imobiliários”, pontua a corretora que tem 
quase uma década de experiência no meio.  

O que você precisa saber na hora de comprar o seu 
apartamento
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negócios em pauta

rio/paris/rio com Boeing 777 
A Air France ampliou a sua operação no Rio de Janeiro com a 

inclusão de dois novos voos no Aeroporto do Galeão com destino 
a Paris, chegando a cinco ligações por semana. A aeronave es-
calada para as operações é o o Boeing 777, de 381 lugares entre 
Business Class, Premium Economy e Economy. Desta forma, a 
Air France adicionará 2,1 mil assentos por semana na rota Paris-
-Rio-Paris - um acréscimo superior a 100% sobre a oferta atual -, 
e poderá transportar até 3,8 mil passageiros semanalmente. Com 
essa inclusão, os clientes poderão embarcar com a Air France no 
Rio de Janeiro às segundas, quartas, quintas-feiras, aos sábados 
e aos domingos. Já a partir do próximo dia 22, Fortaleza voltará a 
receber voos da Air France, que ligará a capital cearense a Paris 
três vezes por semana.      leia a coluna completa na página 3
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feira do empreendedor 2021 começa  
no próximo dia 23

@Na próxima sexta-feira, 23 de outubro, começa a edição da 
Feira do Empreendedor 2021. Considerado o maior evento 

de empreendedorismo do Brasil, a expectativa é reunir de forma 
totalmente online cerca de 100 mil pessoas de todas as regiões 
do país durante os cinco dias de programação. Para participar do 
evento, basta acessar o www.feiradoempreenedor21.com.br e fazer 
a inscrição gratuitamente. Até 27 de outubro, os inscritos poderão 
participar de palestras, consultorias, feiras de negócios e muito mais. 
Para falar mais sobre esse evento, convidamos para esta edição 
do Podcast da Agência Sebrae a analista do Sebrae e responsável 
pela organização do evento, Renata Malheiros.    leia a coluna 
completa na página 2
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abrir um negócio já é um grande 
desafio, mantê-lo é ainda maior. 

apenas em 2020, o Ministério da Economia 
registrou a abertura de 2,6 milhões de Micro 

e Pequenas Empresas (MPEs) - um salto de 
12,6% em relação ao ano anterior. No entanto, 
a chegada de novos negócios precisa ser vista 
com cautela. Segundo o Sebrae, mais de 60% das 
novas empresas fecham nos primeiros dois anos. 

E é justamente pelo mercado sinalizar um 
otimismo, agora que a quarentena dá sinais 
que está chegando ao fim, a vacinação segue 
avançando no país e a pandemia começa a ser 
controlada no Brasil e no mundo que pedimos à 
jornalista e consultora de negócios Alice Salvo 
Sosnowski (*) algumas dicas valiosas para quem 
quer abrir e manter a empresa sem “surpresas” 
desagradáveis. 

 
1. Encontre uma oportunidade de mer-

cado - Observe as lojas, o e-commerce, os 
novos produtos. O mercado mudou muito com 
a pandemia e novas oportunidades se abrem 
a partir desse contexto. Pense nas vezes que 
precisou comprar algo nos últimos tempos e foi 
difícil ou você não achou. O que você acha que 
as pessoas buscam e não encontram? Faça uma 
pesquisa sobre problemas e soluções e elenque 
todas as ideias dentro da sua área de interesse. 

2. Passe pelo filtro de viabilidade - A partir 
das suas primeiras observações e com algumas 
possibilidades em mente, é hora de verificar 
se a ideia atende uma demanda de mercado. 
Faça as seguintes perguntas: sua ideia resolve 
um problema real? Traz um benefício claro 
para alguém? Tem um número significativo de 
pessoas dispostas a pagar? Tem potencial de 
lucratividade? Essas questões são essenciais 
para que uma boa ideia se transforme, de fato, 
em um negócio rentável. 

3. Tenha um negócio que combine com o 
seu perfil - Por mais que você encontre a me-
lhor oportunidade de negócio, ela tem que estar 
associada a suas paixões pessoais, motivações 
intelectuais e capacidade de realização. Saiba 
que várias boas oportunidades não deram certo 
em função dessa falta de alinhamento entre 

sete dicas valiosas para quem quer 
abrir e "manter" seu negócio
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a oportunidade e o perfil do empreendedor.
Trabalhar muito por algo que não o inspire e 
motive não o levará longe. 

4. Aposte em um diferencial - É preciso 
saber a importância de não ser apenas mais 
um. Para isso, procure saber qual a diferen-
ciação que você irá oferecer em relação aos 
concorrentes. A ideia é realmente ser melhor 
que as soluções já oferecidas no mercado. Não 
vale só copiar o que já existe. Questione: por 
que as pessoas iriam ficar interessadas em 
comprar o meu produto e serviço e não o de 
outra empresa? Sempre pense do ponto de 
vista de benefícios que sua solução traz como 
personalização, desempenho, atendimento, 
economia, acessibilidade, etc. 

5. Tenha um colchão financeiro - Já vi 
muitas pessoas que desistiram de empreender 
porque precisavam pagar as contas do mês e não 
se prepararam para ficar sem dinheiro durante 
um período de tempo. Acredite: um negócio 
demora para dar retorno. Muito mais do que 
somos capazes de prever. Por isso, prepare-se 
financeiramente para não deixar seu fluxo de 
caixa pessoal atrapalhar a nova empresa. 

6. Venda seu peixe - Para aumentar a 
visibilidade de um negócio no mundo digital 
a primeira coisa é saber como usar da melhor 
maneira possível as mídias sociais como Fa-

cebook, Instagram, Twitter, Tik Tok e outras, 
dependendo do segmento de atuação da em-
presa. Se prepare para entregar informações 
e gerar conexão com os seus clientes. Crie 
notícias, vídeos, ebooks, posts, artigos, imagens, 
infográficos e outros recursos para criar um 
relacionamento com seu público. Mais do que 
vender, divulgar o propósito da sua empresa 
é o pulo do gato dos negócios

7. Acredite no seu potencial - A experiên-
cia mostra que bons negócios acabam porque o 
empreendedor não está preparado emocional-
mente para os desafios. Por isso, coloquei como 
última questão a que deveria ser a primeira 
(mas se colocasse antes, provavelmente você 
pensaria que era apenas uma autoajuda). 

O conselho é: invista no autoconhecimento, 
conheça seus pontos fortes e fracos, exercite 
suas soft skills e habilidades comportamen-
tais como inteligência emocional, empatia e 
negociação. Também não deixe de praticar o 
autocuidado: reserve um tempo para você e sua 
família, relaxe, cuide da saúde física, mental e 
emocional. E pode ter certeza: quanto melhor 
está o empreendedor, melhor está o negócio!  

(*) - Mestranda em empreendedorismo pela 
FEA/USP,  desenvolve conteúdo, palestras e 

workshops sobre negócios da nova economia e 
comportamento empreendedor. Saiba mais em: 

(www.opulodogatoempreendedor.com.br).

mercadO financeirO

fintechs iguais aos bancos
A partir de 1º de novembro, os con-

sórcios e as instituições de pagamento, 
como fintechs e bancos digitais, de-
verão ter políticas de relacionamento 
com clientes iguais às dos bancos 
tradicionais. As instituições financeiras 
reguladas pelo Banco Central deverão 
oferecer canais como centrais de aten-
dimento e ouvidorias, que recebem 
reclamações de clientes e usuários 
e respondem a dúvidas. A medida 
objetiva aumentar a credibilidade do 
sistema financeiro (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/opere-no-mercado-financeiro-sem-arriscar-o-proprio-capital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-16-a-18-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-16-a-18-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-16-a-18-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-voce-precisa-saber-na-hora-de-comprar-o-seu-apartamento/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-vezes-que-betty-em-nova-york-nos-ensinou-sobre-gestao-de-negocios/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-funciona-a-justica-brasileira/
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OpiniãO
A revolução na relação 

banco-cliente e no acesso 
ao mercado financeiro

O cliente, cada vez 
mais, terá autonomia 
e poder de escolha.  

 

No atual cenário de 
acelerada trans-
formação digital e 

atualização das regula-
mentações, é possível afir-
mar que, desde a última 
grande mudança realizada 
no Sistema de Pagamento 
Brasileiro (SPB), em 2002, 
não se observava uma mo-
vimentação tão expressiva 
no setor financeiro do Brasil. 
Naquele período, entre as 
diversas novidades, houve 
a implantação do Sistema 
de Transferência de Re-
servas (STR), que colocou 
o país entre as nações que 
liquidam as transações in-
terbancárias em tempo real. 

Agora, quase 20 anos 
depois, o segmento ex-
perimenta inovações que 
prometem, de fato, revo-
lucionar a relação entre os 
bancos e seus clientes e a 
forma de acesso ao merca-
do, com ganhos, principal-
mente, para a competivi-
dade e a inclusão. Quatro 
fatores são responsáveis 
diretamente por esse pro-
cesso: PIX, open banking, 
cadastro positivo e LGPD. 
O PIX entrou em operação 
no final do ano passado e, 
em pouco tempo, se tornou 
a principal ferramenta de 
transferência de recursos. 

Mais que isso, hoje existe 
uma agenda do BC que agre-
ga, quase que semanalmen-
te, novas funcionalidades ao 
mecanismo, fomentando, 
assim, a inovação e amplian-
do sua usabilidade e sua 
segurança. Nos próximos 
meses, muitas novidades 
ainda estão por vir, como o 
PIX Saque, PIX Troco, PIX 
Offline, entre outras. Já a 
implantação – em curso – do 
open banking abre inúmeras 
possibilidades para o mer-
cado financeiro. 

Em especial, diminui 
assimetrias entre peque-
nas, médias e grandes 
instituições e aumenta a 
democratização do setor. 
Trata-se, em síntese, da 
implementação de uma rede 
de conexão, que permite o 
compartilhamento, pelas 
entidades vinculadas ao 
BC, dos dados bancários e 
do histórico de relaciona-
mento dos usuários. Claro, 
mediante consentimento 
das pessoas. Isso permite 
que as empresas tenham in-
formações suficientes para 
oferecer produtos, serviços, 
taxas e juros mais aderentes 
ao perfil de cada cliente. 
Nessa mesma lógica está o 
cadastro positivo. 

Abastecido automatica-
mente com informações dos 
pagamentos regulares dos 
consumidores, ele contri-
bui para ampliar o acesso 
ao crédito e para reduzir 
juros, uma vez que é pos-
sível avaliar o histórico do 
cliente, sem que eventuais 
atrasos na quitação das 
contas prejudiquem essa 

análise. É uma inversão na 
lógica adotada pelo sistema 
financeiro anteriormente, 
pois os gestores tinham 
disponíveis apenas dados 
de inadimplência, utilizados 
para a negativação do cida-
dão. Agora podem trabalhar 
com uma lista dos bons 
pagadores. 

Diante desse contexto, 
a LGPD aparece como um 
contraponto às novas ações 
regulatórias. Ao mesmo 
tempo em que se autoriza a 
abertura de mais dados ao 
mercado, a LGPD determina 
responsabilidades para a 
tratativa desses cadastros 
pelas instituições financei-
ras. Isso garante o poder de 
decisão, a privacidade e a 
segurança dos clientes. No 
início de agosto, entrou em 
vigor a aplicação das san-
ções para as empresas que 
descumprirem as regras de 
coleta, uso, armazenamen-
to e compartilhamento de 
informações dos cidadãos. 

Assim, todas essas ini-
ciativas de disrupção que 
envolvem o setor financeiro 
estão relacionadas ao inte-
resse do BC em ampliar a 
competitividade, abrir mais 
o mercado e facilitar a en-
trada de novos players, além 
de aumentar a liberdade do 
cliente e a disponibilidade 
de crédito, com ofertas 
mais justas. A adaptação é 
um desafio para os bancos 
e exige rápidas transforma-
ções, tanto operacionais, 
tecnológicas e culturais, 
quanto comerciais e no rela-
cionamento com o público. 

O cliente, cada vez mais, 
terá autonomia e poder de 
escolha. Então, é essencial 
se mostrar flexível, a fim de 
oferecer produtos e serviços 
sob medida, que agreguem 
valor e atendam aos seus 
interesses e às suas neces-
sidades prioritárias.  

Enfim, as mudanças estão 
apenas começando, e ainda 
é difícil prever quais serão os 
novos modelos de negócio. 
No entanto, é certo que esse 
momento exige, também, 
a aceleração da educação 
financeira. 

Atualmente, cerca de 
10% da população conti-
nua desbancarizada, de 
acordo com levantamento 
do Instituto Locomotiva, 
referente a janeiro de 2021. 
São, cerca de 34 milhões de 
pessoas que não têm conta 
em banco ou a utilizam bem 
pouco, mesmo após o cres-
cimento registrado após o 
início da pandemia. Agora, 
terão mais possibilidades de 
acessar o sistema bancário. 

Outros milhões não se 
enquadram nesse indicador, 
porém engrossam a lista dos 
brasileiros que não possuem 
uma relação saudável com o 
crédito ou sequer conhecem 
os produtos e serviços fi-
nanceiros, para que possam 
tomar decisões conscientes.  

(*) - É diretor de Tecnologia e 
Inovação do Banco Semear, 

especialista no varejo de 
eletromóveis, presente em  
todo o território nacional.

Lucas Thaislo (*)

News@TI
assistente de depósito, assistente de loja e vendedor de calçados, para 
atuação em centros de distribuição e unidades Centauro e Nike. E para 
inspirar e esclarecer eventuais dúvidas dos candidatos, o Grupo SBF 
realizará na próxima terça-feira (19) a Live ‘Seleção SBF Especial Fim 
de Ano’. Por meio da transmissão, os aspirantes às vagas conhecerão 
mais detalhes dos cargos oferecidos, além de um momento exclusivo 
destinado a perguntas e respostas sobre o processo seletivo e as con-
tratações de final do ano.

Equinor, empresa global de energia, abre novas 
inscrições para o seu Programa de Estágio 2021

@A Equinor, empresa global de energia, está com inscrições abertas 
para o seu Programa de Estágio 2021 até o dia 5 de novembro , 

com o objetivo de atrair e desenvolver talentos nas áreas de Compras, 
Iniciativas Digitais, TI, Sustentabilidade e muito mais. As vagas abertas 
são para o Rio de Janeiro, para estudantes que moram ou possuem dis-
ponibilidade de mudança para a cidade. Um dos diferenciais do programa 
é a não exigência de conhecimento da língua inglesa para candidatos, 
gerando oportunidades para um público maior e mais diversificado. O 
processo é conduzido pela Eureca, consultoria que ajuda a conectar os 
jovens às oportunidades de trabalho. Acesse o Link:  https://bit.ly/3j1BIoF

Programa de Estágio da Vivo abre 750 vagas

@Os interessados precisam estar cursando o penúltimo ou último ano 
de formação, com graduação entre dezembro de 2022 e dezembro 

de 2023. Características como curiosidade, atitude digital, abertura e 
fazer acontecer com responsabilidade são essenciais. Para ser ainda 
mais inclusivo, não será exigido inglês. Também não há limite de idade, 
nem restrição de curso ou universidade. “Queremos conectar propósitos 
e construir o caminho para novos talentos na companhia, sendo refe-
rência para quem quer iniciar uma carreira profissional. Para se ter uma 
ideia, tivemos 77% de efetivação em diversas áreas dos estagiários que 
entraram na edição anterior. Trabalhamos para aumentar ainda mais esse 
número”, afirma Niva Ribeiro, VP de Pessoas da Vivo. A executiva destaca 
também a importância em acelerar a inclusão de pessoas negras no time 
da companhia e no mercado de trabalho, gerando novas oportunidades 
de desenvolvimento para esse grupo. “Temos um sólido programa de 
diversidade. Acreditamos que ações intencionais como essas, em que 
destinamos 375 vagas para negros, podem atrair e incluir mais candidatos 
com experiências de vida e pontos de vista diversos, o que vai impulsionar, 
ainda mais, a colaboração e a inovação da nossa empresa. (https://99jobs.
com/vivo/jobs/176550-programa-de-estagio-vivo-2022?preview=true) 

Sovos lança programa de estágio em modelo 
home office para todo país 

@A Sovos, líder global em soluções digitais para complexidades 
fiscais, acaba de anunciar o lançamento no Brasil do programa 

de estágio Rising Stars para estudantes de TI, Análise de Sistemas, 
Ciência da Computação, Ciência de Dados, Sistemas de Informação 
e áreas correlatas, que estejam cursando do quarto semestre em 
diante. Neste momento, estão sendo oferecidas 16 vagas de estágio, 
tendo como único critério inglês a partir do nível intermediário. Com 
contrato inicial de um ano, passível de renovação por mais um, o 
programa terá formato job rotation, por meio do qual o estagiário 
passará por quatro áreas da empresa, abrangendo desenvolvimento 
back end, programação, avaliação de qualidade de código e su-
porte. Após a conclusão do estágio, haverá ainda a possibilidade 
de efetivação (https://www.nube.com.br/detalhes-vaga/214940/
vaga-de-estagio-em-tecnologia-da-informacao-barueri-sp-bolsa-
-de-1650-mais-beneficios).

Generation Brasil e SumUp oferecem curso 
gratuito para formar desenvolvedores

@A Generation Brasil, organização independente e sem fins lucrati-
vos, criada pela McKinsey & Company, e a SumUp, multinacional 

de soluções financeiras para microempreendedores, lançam parceria 
para formar e qualificar jovens para a área de tecnologia com o curso 
de Desenvolvedor Java Jr. Serão disponibilizadas 40 vagas para a ca-
pacitação na turma em conjunto com a SumUp e mais 80 vagas para 
outras turmas. Colaboradores SumUp também participarão da formação. 
Para os interessados, as inscrições podem ser realizadas até o dia 18 
de outubro, acessando o link: https://gen.jobs/genbra. O público-alvo 
são pessoas de 18 a 30 anos, que tenham concluído o ensino médio e 
residam em São Paulo. As aulas serão online, de segunda à sexta-feira, 
das 8h às 17h, durante três meses.

Grupo SBF abre 2.600 vagas

@O Grupo SBF, detentor das marcas Centauro, Fisia (distribuidora 
exclusiva da Nike no Brasil) e NWB (canais digitais Desimpedidos, 

Acelerados e Falcão 12, entre outros), está com 2.600 vagas abertas, 
tanto temporárias quanto efetivas, para os períodos de fim de ano e 
início de janeiro. As inscrições, que podem ser feitas pelo site https://
jobs.kenoby.com/gruposbf, contemplam contratações para os cargos de 

ricardosouza@netjen.com.br

“Setor de TI é peça-chave para diminuir 
pegada de carbono das corporações”, 

analisa especialista em tecnologia 
Data centers de grandes companhias de tecnologia consomem muita energia, e as principais empresas do mundo 
têm divulgado políticas para zerar emissões de carbono, diz CEO da Asper. 

Com o aprofundamento da impor-
tância das medidas ESG - na sigla 
em inglês environmental, social 

and governance - em todos os campos 
de negócio, o setor de tecnologia tam-
bém recebe questionamentos sobre a 
sustentabilidade. Entre as principais 
métricas a que se recorre está a pegada 
de carbono dos negócios de tecnologia 
da informação. Mas onde o setor se 
encontra nesse requisito? 

Uma pesquisa de 2021 realizada 
pela Capgemini, uma consultoria e 
fornecedora de tecnologia multina-
cional, aponta que, entre mil orga-
nizações entrevistadas, apenas 43% 
dos executivos tinham consciência 
da pegada de carbono da área de TI 
da empresa. E, enquanto metade das 
companhias respondentes tinham 
um plano geral de sustentabilidade, 
apenas 18% declararam ter um plano 
de fato abrangente, com metas bem 
definidas e prazos. 

Metade delas não possuem ferramen-
tas para encontrar soluções efetivas 
para o segmento de TI, e 53% não têm 
expertise para implementá-las. Para se 
ter uma ideia, em 2019 foram geradas 
53,5 milhões de toneladas de e-waste, 
lixo eletrônico. É um aumento de 21% 
em cinco anos. 

“Responsabilidades ligadas a po-
líticas de ESG têm sido debatidas e 
implementadas por empresas há algum 
tempo - comenta o CEO da Asper, 
Arthur Gonçalves - e no mercado de 
tecnologia, a história não tem sido 
diferente, ainda que, para muitos, 
esse setor pareça estar imune a esse 
tipo de preocupação. Afinal de contas, 
trabalhamos no ambiente digital, e 
entre chips, linhas de programação, 
conexões com a internet e ondas de 
4G e 5G não há preocupações como 
emissão de gases do efeito estufa, ou 
descarte de lixo, certo? Muito pelo 
contrário”. 

O que podemos tirar desses números 
é que, se por um lado muita gente con-
corda que é importante agir para que o 
mercado de tecnologia seja sustentável, 

No entanto, existem iniciativas 
para negócios de todos os tamanhos 
que podem fazer diferença - e atrair 
parceiros, investidores e clientes 
comprometidos com essa mudança. 
“Não é segredo para ninguém que as 
companhias de tecnologia serão cada 
vez mais cobradas para liderar essa 
transformação não apenas digital, mas 
sustentável, na economia do Brasil e do 
mundo. Acredito que, sem sombra de 
dúvida, estamos caminhando a passos 
largos para essa era, na qual quem 
se mostra conectado aos valores da 
sustentabilidade ganhará mais clien-
tes, investidores, oportunidades e um 
futuro melhor”, completa o executivo. 

Algumas das sugestões apontadas 
pela Asper são: 

Recursos de desligamento automá-
tico - permitem economia de custos 
e redução da pegada de carbono, por 
exemplo. Com a computação em nu-
vem, acontece a mesma coisa, já que 
toda uma infraestrutura deixa de ser 
utilizada em diversos locais para que 
todas as informações sejam armaze-
nadas em data centers. 

No caso dos softwares e outros aplica-
tivos - as companhias têm ferramentas 
cada vez mais eficientes para mapear 
quais programas consomem mais 
energia e processamento de maneira 
desnecessária. Essa alternativa torna 
o uso de programas mais inteligente 
e racional.
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poucos estão tomando atitudes práticas, 
e menos gente ainda sabe por onde 
começar. Mas afinal de contas, como é 
possível tornar o universo da TI mais 
sustentável? 

De acordo com a Asper, em primeiro 
lugar, é importante compreender que 
a TI sustentável é um termo bastante 
abrangente. Design, uso e descarte de 
hardware entram nesse universo, mas 
também o gerenciamento de infraestru-
tura e até a arquitetura dos softwares 
- a maneira como os programas são 
construídos influi na quantidade de 
energia que demandam das máquinas 
onde estão instalados. Toda a cadeia de 
valor deve ser analisada, e até mesmo 
as atividades de mineração de onde 
são obtidos metais raros, utilizados na 
produção de processadores, entram 
na conta. 

"É importante lembrar que, quando 
falamos de consumo de energia, por 
exemplo, é necessário ir muito além 
do uso caseiro, ou em escritórios con-
vencionais. Data centers de grandes 
companhias de tecnologia consomem 
muita energia, e as principais empresas 
do mundo têm divulgado políticas para 
zerar emissões de carbono. Em 2019, 
a Amazon, por exemplo, foi uma das 
corporações a fundar o Climate Pledge, 
comprometido de chegar ao objetivo 
de zero carbono até 2040, convidando 
outras companhias a participarem do 
pacto”, diz Gonçalves. 
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acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro (domingo e segunda-feira) e o 
desfile das campeãs no dia 5 de março. Os preços dos ingressos variam 
entre R$ 160 e R$ 500. Serão colocados à disposição do público, ingressos 
para todos os setores: arquibancadas especiais, turísticas numeradas do 
setor 9 e as cadeiras individuais do setor 12. Cada CPF poderá comprar 
até quatro ingressos por dia de evento e até 10 ingressos para o sábado 
das Campeãs. Saiba mais: (http://liesa.globo.com/ingressos/).

E - Quem quer Investir?
A Órama Investimentos está lançando o projeto “Quem quer ser o 
investidor?”, em parceria com o professor Eduardo Mira, analista 
CNPI, especialista em renda variável da Me Poupe! e investidor. Serão 
escolhidos cinco participantes que ganharão R$ 10 mil cada, acesso ao 
curso Minha Carteira Número 1, com aulas exclusivas para aprender a 
investir na Bolsa. Os selecionados devem se identificar com um destes 
perfis: estudante, aposentado, desempregado, microempreendedor e 
executivo. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo hotsite 
(www.oinvestidor.orama.com.br). Os interessados devem fazer um 
vídeo de até 60 segundos explicando por que devem ser escolhidos, 
postar no seu Instagram com a #QueroSerOInvestidor e marcar a @
oramainvestimentos.

F - Aceleração para MEIs
A One7, plataforma de serviços financeiros, está lançando um programa 
que visa contribuir com o fortalecimento de microempreendedores 
que atuam com modelos de negócio financeiramente sustentáveis 
e com impacto positivo para a sociedade. Acontece em formato de 
competição de negócios e premiará o mais rentável com R$ 27 mil 
em dinheiro, mais educação executiva e mentoria, oferecidas também 
pelos parceiros StartSe - plataforma de conhecimento em negócios, e, 
a Fundação Dom Cabral. Para se candidatar, os microempreendedores 
deverão responder à seguinte pergunta em um vídeo no Instagram, 
marcando a @one7: “Qual impacto positivo sua empresa provoca na 
vida das pessoas, e como a One7 pode aumentar esse impacto?”, além 
de se inscreverem na página do programa no link: (https://one7.com.
vc/empreendedor-de-impacto). 

G - Breaking no Capão
Foi lançado o projeto Breaking no Capão, que visa  a formação de uma 
equipe olímpica de Breaking, modalidade olímpica a partir dos Jogos 
de Paris, em 2024. A iniciativa, desenvolvida pela ViaMobilidade, con-

A - Semana do Turismo
Em Minas Gerais, o setor tem buscado se fortalecer a cada dia, por meio 
de novas habilidades, serviços e ferramentas. Para debater as potencia-
lidades e gargalos do setor, avaliando soluções para superar a crise, o 
Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais promove, 
entre quarta-feira (20) e sábado (23), a 6ª Semana do Turismo. Com 
o tema “Comércio e Turismo Viajam Juntos”, o evento híbrido reunirá 
diversos painéis ministrados por especialistas convidados. O encontro 
– realizado de forma bianual – será transmitido diretamente do Sesc 
Palladium pelo YouTube da Federação. Inscrições e mais informações 
no site: (www.sympla.com.br).

B - Investimentos em Cannabis 
O mercado de cannabis vem crescendo e tem recebido atenção e inves-
timento de muitos players que compõem esse setor. Com o avanço da 
regulamentação, a planta está associada à produção medicinal e também 
para a fabricação de plástico, papel e até tijolos com uma solução muito 
mais sustentável. A Nomad, primeira fintech que permite a abertura de 
conta corrente em um banco norte-americano de forma 100% digital, 
vem acompanhando essa tendência e acaba de lançar ao mercado a 
carteira temática ‘Cannabis’, que reúne  15 ativos, entre ETFs e ações 
de empresas globais ligadas a este mercado, como corporações de 
cultivo, farmacologia, imobiliárias e e-commerces. Saiba mais: (www.
nomadglobal.com).

C - Reabertura do Terminal 1
A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, anuncia que o Terminal 1 será reaberto 
no dia 9 de novembro para as operações dos voos nacionais da Azul. 
A retomada das atividades vai permitir que o estacionamento, lojas, 
restaurantes, transporte por aplicativos e demais serviços voltem a 
operar normalmente. A ligação com os Terminais 2 e 3 e a conexão com 
os trens da CPTM também serão reativados. A expectativa é que mais 
de 5 mil passageiros circulem diariamente pelo local. “A reabertura vai 
aumentar a nossa eficiência operacional, permitirá que as empresas 
gerem empregos e trará mais conforto e comodidade a todos os usuários 
do aeroporto”, afirma o presidente da GRU Airport, Gustavo Figueiredo.

D - Escolas de Samba 
Os ingressos para os desfiles das escolas de samba do grupo especial do 
carnaval de 2022, do Rio de Janeiro, já começam a ser vendidos. O evento 

cessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 5-Lilás, 
em São Paulo, prevê a instalação do primeiro Centro de Treinamento 
e Convivência do Brasil voltado ao treinamento de atletas de alta per-
formance de Breaking. O projeto conta com o aval da Federação de 
Breaking do Estado de São Paulo e será uma parceria com o Instituto 
Cultural Vitor Orsolon, empresa de gestão cultural e esportiva, e com a  
Everlast Energy Drink. Mais informações: (www.fspb.org.br).

H - Desenvolvimento Web
Para quem deseja se capacitar para atuar na área da tecnologia, visando 
uma futura oportunidade no mercado de trabalho, a Resilia acaba de 
abrir inscrições para o curso de Desenvolvimento Web. A edtech, que 
atua na inserção de pessoas no mercado de trabalho a partir de cursos 
de programação e habilidades comportamentais, está com inscrições 
abertas para as duas últimas turmas do ano. Os interessados podem 
se matricular até o dia 5 de novembro através do link: (https://bit.ly/
WebDev_Resilia). Para se candidatar é necessário atender a alguns 
pré-requisitos: ter 18 anos ou mais; ter concluído o Ensino Médio; ter 
acesso a computador e internet e residir nos Estados do Rio de Janeiro, 
São Paulo, Minas Gerais ou Paraná. Os candidatos não precisam ter 
conhecimento técnico. 

I - Ataques Cibernéticos
A Algar Telecom, em parceria com a ISH, está lançando uma nova solu-
ção para proteger médias e grandes empresas. O Endpoint Gerenciado 
Vision MEDR é um produto de segurança para estações de trabalho 
e servidores que atuam com Inteligência Artificial avançada contra 
ameaças cibernéticas. A solução é voltada para empresas com colabo-
radores que precisam estar conectados remotamente, que trafegam 
dados por ambientes diversos e que estão sujeitos a ataques virtuais 
por vírus, malwares ou arquivos maliciosos. Sua proposta é garantir a 
segurança no Home Office e proteger contra esquemas de sequestro de 
dados e extorsões decorrentes de invasões de sistemas e criptografia; 
venda de informações; ou vazamento de dados de clientes online (www.
algartelecom.com.br). 

J - Missão Camaronesa
A cidade de Ipeúna, próxima a Rio Claro, interior de São Paulo, recebe, 
nesta terça-feira (19), evento que reunirá empresários brasileiros e 
camaroneses para discutir oportunidades de negócios entre os dois pa-
íses. O encontro, organizado pela Câmara de Comércio Brasil República 
de Camarões, em parceria com a embaixada do Cameroun no Brasil, 
faz parte da agenda da missão camaronesa que veio ao Brasil para se 
encontrar com empresários locais. O evento acontece na fábrica da 
cervejaria Brew Center Cervejas Especiais, localizada naquela cidade. 
Camarões é um mercado promissor para as exportações brasileiras. 
Além de sua população de 28 milhões de habitantes, com um PIB de 94 
bilhões de dólares, é membro e considerado o país-modelo e principal 
liderança da Comunidade Econômica e Monetária da África Central. 
Outras informações:  (www.ccbrc.com.br).

Conhecer o consumidor final 
já não é mais importante, 

e sim indispensável

Os dados são aliados 
estratégicos para que 
as empresas conheçam 
bem o público-alvo e 
trabalhem com mais 
assertividade nas 
relações externas

A utilização dos dados de 
forma analítica, em prol 
de resultados melhores 

para as empresas como um 
todo, é um conceito cada vez 
mais discutido no âmbito em-
presarial do país. Mais do que 
uma mudança exclusivamente 
processual, a presença de ferra-
mentas de Analytics reformulam 
por completo a atuação de 
profissionais que participam de 
diversas áreas. 

No caso do setor comercial, 
por exemplo, frente à comple-
xidade de consumidores cons-
cientes e bem-informados, o uso 
estratégico de informações dis-
poníveis mostra-se ainda mais 
determinante, na medida em 
que fundamenta as iniciativas 
mais adequadas a cada persona 
estabelecida.

Não é de hoje que as orga-
nizações pensam em métodos 
inovadores para se aproximar 
dos consumidores e fomentar 
vínculos proveitosos. Se por um 
lado os artifícios internos estão 
se aprimorando com o tempo, 
sob o contexto da transfor-
mação digital, as pessoas não 
estão alheias a essas mudanças. 
Portanto, é de suma importân-
cia que os gestores valorizem 
práticas que estimulam uma 
abordagem certeira e próxima 
à realidade dos clientes em 
potencial.

Com o objetivo alinhado entre 
os colaboradores envolvidos no 
processo de comunicação com 
os clientes, é preciso ter garan-
tias de que eles disponibilizarão 
os meios necessários para que 
tenham segurança em tomar 
decisões conscientes, isto é, 
embasados pela certeza de que 
as iniciativas recomendáveis 
estão sendo realizadas.

É nesse ponto que o Analytics 
se torna um grande aliado para 
estratégias assertivas para a 
jornada de compras, servindo 
de parâmetro sobre questões 
essenciais, como hábitos de 
compra, regionalidade, princi-
pais dificuldades, faixa etária, 
entre outras características que, 
apesar de “simples”, podem 
culminar em uma abordagem 
enriquecedora, para ambas as 

partes.
Um reflexo igualmente rele-

vante de uma estrutura orien-
tada à inteligência analítica é 
a melhor adequação dos pro-
fissionais, seguindo processos 
otimizados, em que as aptidões 
possam ser preservadas de acor-
do com a análise de dados. Além 
do estimulo à produtividade, 
esse nível de eficiência opera-
cional traz ganhos de agilidade, 
um requisito básico e bastante 
valorizado pelo mercado atual.

Todos esses movimentos 
rumo à inovação devem ter 
como foco o consumidor. Que-
bras de paradigma, mudanças 
internas e novas ferramentas 
digitais, por exemplo, de nada 
adiantarão se esses fatores não 
transformarem por completo 
a relação da empresa com seu 
público. Isso posto, podemos 
afirmar que reformular a realida-
de das equipes por meio do uso 
analítico dos dados é o primeiro 
passo para que a companhia vá 
além de preceitos básicos de co-
municação, deixando conceitos 
estáticos para trás.

O que seu cliente está, de 
fato, procurando? Quais são as 
suas maiores dores? Por que 
ele deveria optar por sua em-
presa? Essas são algumas das 
várias perguntas que o gestor 
deve apoiar seu planejamento 
estratégico. Para respondê-las, 
é praticamente obrigatória a 
utilização de dados concretos 
e informações ricas extraídas a 
partir de uma análise prudente, 
cuja confiabilidade pode ser 
constatada na prática. 

Logo, não seria nenhum 
exagero afirmar que o Analy-
tics é peça-chave para uma 
compreensão realista de quem 
os consumidores são, como se 
comportam e o que estão pro-
curando. Dentro do contexto de 
Customer Experience, em que 
a jornada individual é um crité-
rio extremamente decisivo em 
termos de compra e fidelização, 
é imperativo que as empresas 
tenham a análise de dados como 
um verdadeiro braço direito, 
sempre orientando as decisões 
mais adequadas. 

Como resultado, será possível 
oferecer experiências trans-
formadoras, que impulsionem 
a conquista de novos clientes.

(*) - Especialista em Gestão 
Empresarial, com pós-graduação em 

Marketing e Geoprocessamento e 
graduação em Publicidade 

e Propaganda, é CEO do Centro 
de Serviços Compartilhados 

do Grupo Toccato.

Guilherme Tavares (*)

A estimativa tem como 
base os dados da pes-
quisa de agosto, divul-

gada pelo IBGE. Confirmada 
a previsão, seria a maior 
taxa anual de crescimento 
do setor desde o início da 
pesquisa (2011), mas ainda 
insuficiente para compensar 
as perdas do ano passado. 

O volume de receitas do 
setor cresceu 0,5% em agos-
to de 2021, em comparação 
com o mês anterior, o que 
veio próximo à expectati-
va da CNC, que projetava 
variação de 0,7%. Já na 
comparação com agosto do 
ano passado, o aumento foi 
de 16,7%, sexto mês conse-
cutivo de expansão. 

Quatro dos cinco grupos de 
atividades revelaram avanços, 
destacando-se os serviços 
prestados às famílias (+4,1%) 
e os de informação e comuni-

A expectativa segue favorável com o avanço na vacinação e o 
aumento da circulação da população.

O último 
voo da Alitalia  

Maior empresa italiana de aviação 
civil, o último voo da Alitália decolou 
de Cagliari, na Sardenha, às 22h36, de 
quinta-feira (14). O avião partiu do sul 
do país com destino ao aeroporto de 
Fiumicino, nos arredores de Roma, 
com cerca de 180 passageiros a bordo, 
encerrando assim uma história de 75 
anos. O comando da aeronave ficou a 
cargo do piloto Andrea Gioia, 55 anos, 
que acumula 15 mil horas de voo e 
treinou na escola da companhia.

“Senhoras e senhores, antes de mais 
nada, queria agradecer-lhes por nos 
terem acompanhado durante estes 
75 anos. Hoje é o nosso último voo da 
Alitalia e de coração muito obrigado 
por sempre voarem conosco e por 
confiarem em nós”, diz a mensagem 
de saudação da hostess Laura Canto, 
em um vídeo publicado em sua página 
no Facebook, ressaltando a “honra de 
fazer o último anúncio do voo”.

Após uma longa crise que se arras-
ta há vários anos, a empresa aérea 
nacional dará lugar a uma nova 
companhia controlada pelo gover-
no. Desde sexta-feira (15), o lugar 
da Alitalia será ocupado pela Italia 
Transporto Aereo (ITA). Conforme 
nota oficial, foi encerrado o proce-
dimento de oferta pública referente 
à marca Alitalia Spa e ao domínio 
(www.alitalia.com), pelo valor de 90 
milhões de euros (ANSA).

A atividade econômica brasileira teve 
variação negativa em agosto, de acordo 
com dados divulgados na sexta-feira (15) 
pelo Banco Central (BC). O Índice de 
Atividade Econômica do Banco Central 
(IBC-Br) apresentou queda de 0,15% em 
agosto em relação ao mês de julho, de 
acordo com os dados dessazonalizados 
(ajustados para o período), chegando a 
139,23 pontos.

Na comparação com agosto de 2020, 
houve crescimento de 4,74% (sem ajuste 
para o período, já que a comparação é 
entre meses iguais). No ano, foi registrada 
alta de 6,41%. Em 12 meses encerrados 
em agosto, o indicador também ficou po-
sitivo, em 3,99%. O índice é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade econômica 
brasileira e ajuda o BC a tomar decisões 
sobre a taxa básica de juros, a Selic, 
definida atualmente em 6,25% ao ano. 

O índice incorpora informações sobre 
o nível de atividade dos três setores 
da economia: a indústria, o comércio 
e os serviços e a agropecuária, além 
do volume de impostos. Entretanto, o 
indicador oficial é o Produto Interno 
Bruto (PIB, soma dos bens e serviços 
produzidos no país), calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). No segundo trimestre 
deste ano, o PIB apresentou variação 
negativa de 0,1%. 

No primeiro semestre, o PIB registrou 
alta de 6,4% e em 12 meses, acumulou 
alta de 1,8%. Em 2020, o PIB do Brasil 
caiu 4,1%, totalizando R$ 7,4 trilhões. 
Foi a maior queda anual da série do 
IBGE, iniciada em 1996 e que inter-
rompeu o crescimento de três anos 
seguidos, de 2017 a 2019, quando o PIB 
acumulou alta de 4,6% (ABr).

CNC sobe para 6,4% projeção 
dos serviços para 2021

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) aumentou de 6,2% para 6,4% a expectativa de crescimento 
do volume de receitas dos serviços em 2021
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cupam. Por outro lado, ainda 
buscando recuperação, o 
setor de turismo apresentou 
volume de receitas 20,8% 
abaixo do registrado em 
fevereiro do ano passado. 

Ainda assim, contou com a 
menor perda mensal desde o 
início da pandemia (15,3%) 
e vem reagindo positivamen-
te desde abril deste ano, o 
que levou a CNC a projetar 
avanço de 19,8% no volume 
de receitas do setor, em 
2021. A reação também tem 
sido observada no mercado 
de trabalho formal. Nos 
doze meses encerrados em 
agosto, o Caged registrou 
um saldo positivo de mais 
de 3,2 milhões de vagas no 
segmento, o que representa 
um avanço de 8,3% do esto-
que de postos de trabalho 
(Gecom/CNC).

cação (+1,2%). No primeiro 
caso, a queda do isolamento 
social tem justificado a maior 
demanda por atividades de 
alojamento e alimentação, 
que avançaram 55% desde 
o fim da segunda onda da 
pandemia, em abril deste ano.

Para o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, a ex-
pectativa para os próximos 
meses segue favorável, com 
o avanço na vacinação e o 
consequente aumento da 
circulação da população. 
No entanto, observa que a 

Em 12 meses encerrados em agosto, o indicador ficou positivo, em 3,99%.

Atividade econômica caiu 0,15% 
em agosto, diz Banco Central
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Reindustrialização em 
um cenário de incertezas

“A riqueza de uma 
nação se mede pela 
riqueza do povo e 
não pela riqueza 
dos príncipes”, frase 
atribuída ao filósofo 
escocês Adam Smith

Ela retrata bem a ne-
cessidade do Brasil 
de hoje. Precisamos 

de empregos de qualida-
de, erradicar a pobreza de 
grande parte da população, 
distribuir melhor a renda e 
promover o crescimento.  
Nesse sentido, e especial-
mente no contexto atual, a 
indústria deve ter um papel 
muito relevante para o de-
senvolvimento do Brasil. In-
centivar a indústria significa 
incentivar a criação de em-
prego e melhores salários.

Com o que teremos cres-
cimento econômico, melhor 
distribuição de renda, espe-
cialmente pela correlação 
com demais macro-setores, 
como o agropecuário, o 
extrativo-mineral e o de 
serviços. Investir na indús-
tria significa investir nas 
cadeias produtivas e gerar 
crescimento como um todo. 
Historicamente, todos os 
países que lograram êxito no 
desenvolvimento tiveram 
a indústria como um fator 
chave.

Só quem tem conheci-
mento do que significa a 
indústria para o desenvolvi-
mento de um país pode ter a 
noção precisa de qual preju-
ízo, sob todos os pontos de 
vista, a desindustrialização 
pode causar. Sabemos que o 
Brasil vem desde meados da 
década de 80 em processo 
continuo de deterioração da 
sua estrutura produtiva. A 
atual participação da indús-
tria manufatureira no PIB 
é de apenas 11% enquanto 
países no mesmo estágio de 
desenvolvimento em torno 
de 25%.

O baixo nível de diver-
sidade e sofisticação da 

atividade produtiva invia-
biliza o desenvolvimento de 
serviços empresariais e con-
sequentemente a ampliação 
da renda per capita nacio-
nal. O país vem registrando 
nas últimas décadas baixo 
crescimento econômico e 
taxa de investimento aquém 
da necessidade de um país 
em desenvolvimento. Para 
crescer a taxas acima de 
3,5% ao ano, sustentada-
mente é imperativo inves-
timentos da ordem de 25% 
do PIB ao ano. 

É preciso um modelo de 
desenvolvimento que leve 
em conta o potencial de se 
construir um novo projeto 
de nação e, diante disso, 
ressaltar o papel da indús-
tria. Mundialmente, o Brasil 
é um dos poucos países que 
tem todas as condições para 
esse projeto. Porque é um 
país que tem forte demanda 
reprimida na área de infra-
estrutura, o que pode ser 
uma grande oportunidade 
para o crescimento. 

Apesar da desindustria-
lização, ainda é o maior 
pátio produtivo da América 
Latina, e também possui 
mercado e economia em 
escala suficiente para re-
verter a desindustrialização. 
Nós entendemos que os 
eixos da reindustrialização 
passam por investimento 
forte. Estamos hoje abaixo 
de 15% da formação bruta 
de capital fixo sobre o PIB 
e deveríamos estar a pelo 
menos 25%. 

Isso nos faz entender que 
não temos um bom ambien-
te de negócios, temos inse-
gurança jurídica alta e as 
reformas estruturais ainda 
não aconteceram. Reduzir 
o Custo Brasil é um ponto 
importante e fundamental 
para colocarmos a indústria 
no seu devido lugar, gerando 
crescimento e desenvolvi-
mento para o país.

 
(*) - É administrador de empresas, 

empresário e presidente do Conselho 
de Administração da ABIMAQ.

João Carlos Marchesan (*)
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A energia solar acaba de 
atingir a marca histórica de 7 
gigawatts (GW) de potência 
instalada em telhados, fa-
chadas e pequenos terrenos 
de residências, comércios, 
indústrias, produtores rurais, 
prédios públicos no Brasil, 
o que equivale a metade de 
toda a capacidade da usina hi-
drelétrica de Itaipu, segundo 
mapeamento da Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar). 

O país possui mais de 
611 mil sistemas solares 
fotovoltaicos conectados à 
rede, trazendo economia e 
sustentabilidade ambiental 
para mais de 765 mil unidades 
consumidoras. Desde 2021, 
foram mais de R$ 35,6 bilhões 
em novos investimentos, que 
geraram mais 210 mil empre-
gos acumulados no período, 
espalhados ao redor de todas 
as regiões do Brasil. 

Embora tenha avançado 
nos últimos anos, o Brasil  
continua atrasado no uso da 
geração própria de energia 
solar. Dos mais de 88 milhões 
de consumidores de energia 
elétrica do país, apenas 0,8% 
já faz uso do sol para produzir 
eletricidade, limpa, renová-
vel e competitiva. 

A aprovação pelo Con-
gresso do marco legal para 
a geração própria de energia 
renovável, proposto pelo 
Projeto de Lei nº 5.829/2019, 
fortalecerá a diversificação 
da matriz elétrica brasileira 

e a segurança de suprimento 
elétrico, em tempos de crise 
hídrica e aumentos na conta 
de luz. 

De autoria do deputado fe-
deral Silas Câmara e relatoria 
do deputado federal Lafayet-
te de Andrada, garantirá em 
lei o direito do consumidor 
de gerar e utilizar a própria 
eletricidade, a partir de 
fontes limpas e renováveis. 
O texto foi aprovado na 
Câmara em agosto e seguiu 
para apreciação no plenário 
do Senado. A expectativa do 
setor é de que seja votado e 
sancionado ainda em 2021. 

A tecnologia solar fotovol-
taica está presente em mais 
de 5.369 municípios e em 
todos os estados brasileiros, 
sendo que os estados líderes 
em potência instalada são, 
respectivamente: Minas Ge-
rais (1.304 MW), São Paulo 
(888 MW), Rio Grande do Sul 
(849 MW), Mato Grosso (534 
MW) e Paraná (383 MW).

“A energia solar terá fun-
ção cada vez mais estratégica 
para o atingimento das metas 
de desenvolvimento econô-
mico e ambiental do país, 
sobretudo neste momento, 
para ajudar na recuperação 
da economia após a pan-
demia, já que se trata da 
fonte renovável que mais 
gera empregos no mundo”, 
aponta o CEO da Absolar, 
Rodrigo Sauaia. - Fonte e 
mais informações: (www.
absolar.org.br).

Rafael Lategahn (*)

A agenda ESG (Ambiental, Social e Governança Cor-
porativa, em português) tem gerado uma mudança de 
pensamento nas áreas estratégicas de companhias de 
diversos setores, incluindo as empresas de tecnologia. 
Se antes o Big Data era uma tendência para o impulso 
à transformação digital, hoje, o Small Data ganha seu 
protagonismo como a chave para ligar a gestão de dados 
às questões de Governança Corporativa e Ambiental. 

Vimos as empresas de TI mostrarem ao mercado a 
riqueza por trás dos dados, que passaram a ser con-
siderados o novo petróleo na economia. Mas, mesmo 
nessa área digital, eles têm características poluentes. 
Por exemplo, para uma empresa conseguir ser ESG, 
ela precisa de informações que irão ajudá-la a entender 
seus desafios para se tornar mais sustentável. 

Assim, é necessário conhecer todo seu processo, 
do início ao fim, e isso só é possível com a coleta de 
dados. À medida que essas informações são reunidas, 
será necessário o uso de mais energia e máquinas para 
processá-las e armazená-las, desencadeando, de certa 
forma, um impacto ambiental. A saída para reduzir este 
efeito é aplicar a gestão desses dados, ou seja, por onde 
e quem acessa, qual funcionalidade, como governar, 
qual a validade, entre outras particularidades que de-
sencadeiam na Governança Corporativa - o G do ESG. 

Essa medida promoverá o entendimento sobre quais 
informações fazem sentido para o negócio e devem 
ser armazenados. Consequentemente, esse volume 
será reduzido. Então, pensando na questão ambiental, 
quando as empresas valorizam o Small Data, elas estão 
trabalhando seus dados de forma sustentável. Uma em-
presa de saneamento, por exemplo, que deseja entender 
qual o seu impacto no meio ambiente, obrigatoriamente 
vai precisar analisar os dados vindos dos seus sistemas 
de distribuição e coleta para entender os pontos nos 
quais existe a perda de água, um impacto ambiental 
ainda mais abrangente. 

Envolvendo inúmeras fases, que vão da captação, 
passando pela adução de água, tratamento, coleta, 
reserva e até a distribuição. Ou seja, muitos dados 

As empresas que conseguem governar seus dados estarão no 
caminho da conformidade em relação às exigências da LGPD. 

É fato que muito des-
se resultado se deve 
às restrições da 

pandemia, mas os especialis-
tas alertam que trata-se de 
um fenômeno irreversível, 
ao qual as empresas e ven-
dedores autônomos devem 
se adaptar o mais rápido 
possível. 

Leonardo Carvalho, coor-
denador do MBA em Ges-
tão de Negócios no Centro 
Universitário Newton Paiva, 
acredita que o crescimento 
significativo do e-commer-
ce pode ser explicado pela 
disposição do consumidor 
em mudar seus hábitos de 
compra. “Muitas pessoas 
tinham receio em adquirir 
produtos online por insegu-
rança ou desconhecimento 
acerca das plataformas. No 
entanto, quando se viram 
impossibilitados de comprar 
presencialmente, se viram 
obrigados a recorrer a essa 
modalidade e acabaram 
conquistados pelo conforto 
que ela oferece”, analisa o 
especialista. 

E que a competitividade 
no varejo tem sido am-
pliada graças à percepção 
das grandes empresas que 
atuam no setor de que a 
adaptação é uma necessida-

O crescimento do e-commerce pode ser explicado pela disposição 
do consumidor em mudar seus hábitos de compra.

Popularização do e-commerce 
estimula empresas 

a repensar estratégias
Segundo o estudo Webshoppers, o e-commerce brasileiro registrou o maior crescimento em 20 anos 
no primeiro semestre de 2020, com uma alta de 47%

Leonardo destaca ainda 
que a pandemia impulsionou 
algumas tendências que 
estavam incipientes, como 
a venda de conhecimento. 
Se encaixam nessa catego-
ria os gurus de finanças e 
até mesmo os cursos sobre 
como vender mais utilizando 
as redes sociais. Além disso, 
têm surgido novas tendên-
cias, como a da compra de 
calçados e vestuário online, 
com as pessoas fazendo 
menos questão de tocar e 
experimentar as peças antes 
de adquiri-las. 

Para quem deseja empre-
ender ou se adaptar a essa 
nova realidade, Leonardo 
dá duas dicas principais: 
conhecer o público e diver-
sificar os canais. “É preciso 
ser omnichannel, ou seja, 
estar presente nas diver-
sas plataformas em que o 
consumidor utiliza, porque 
a experiência do usuário é 
um fator decisivo na hora 
da tomada de decisão. 
Para isso, é fundamental 
fazer um diagnóstico do 
negócio e compreender 
as preferências do público 
de interesse”, finaliza o 
professor. - Fonte e outras 
informações: (www.new-
tonpaiva.br).

de. Um exemplo que ilustra 
o esforço das organizações 
para conquistar os clientes 
nessa nova modalidade é o da 
Lojas Americanas, cujos in-
vestimentos no e-commerce 
tem permitido a realização 
de entregas em menos de 24 
horas, dependendo da loca-
lidade. Segundo Leonardo, 
existem empresas que estão 
até deixando de lado as lojas 
físicas por considerarem o 
comércio virtual mais vanta-
joso. “Dependendo do mode-
lo de negócio e do público a 
ser atingido, o e-commerce 
pode ser até mais rentável 
do que o tradicional. No en-
tanto, é importante buscar 

um equilíbrio entre os dois 
modelos e se nortear sempre 
pela tendência de comporta-
mento do consumidor”. 

Outra consequência do 
crescimento do e-commer-
ce é o fomento para o em-
preendedorismo digital. “É 
um ambiente democrático 
que oferece às pessoas que 
não têm capital para investir 
em um negócio tradicional 
a oportunidade de utilizar 
plataformas já existentes 
para estabelecer contato 
com clientes e realizar as 
vendas”, afirma o professor, 
ao destacar a criação dos 
marketplaces como facilita-
dores desse processo. 
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são gerados, mas, com o objetivo de que sejam arma-
zenadas somente as informações necessárias para o 
seu core business, é preciso adotar uma camada de 
governança no processo. 

Nesse sentido, a jornada ESG envolverá não apenas o 
impacto ambiental (E) do seu principal negócio - sanea-
mento, que certamente é maior, como também reduzirá 
o efeito negativo do ponto de vista do uso demasiado 
de energia para processamento dos dados por meio da 
adoção da governança (G). Além disso, as empresas 
que conseguem governar seus dados, respeitando a 
privacidade e a propriedade, estarão no caminho da 
conformidade em relação às exigências da LGPD. 

No mundo dos negócios, se tornar uma empresa 
atrativa tanto na captura de investimentos, como na 
busca por créditos mais acessíveis, pode ser o primeiro 
empenho das organizações nessa jornada ESG. Mas é 
inquestionável o valor dessa mudança de pensamento 
para que os resultados sejam sentidos no âmbito so-
cioambiental. Afinal, a organização que ainda não tem 
essa motivação já é considerada ultrapassada. 

(*) -  É diretor da área de Digital Business da Engineering, companhia global 
de Tecnologia da Informação e consultoria especializada em Transformação 

Digital (www.engdb.com.br).

Geração de energia solar traz R$ 35,6 
bilhões de investimentos ao país
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Em muitos círculos, conversar sobre dinheiro ainda é 
considerado um grande tabu. Porém, no Brasil, um levan-
tamento realizado pelo SPC Brasil e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria 
com o Banco Central, mostrou que esse cenário pode 
estar mudando - 85% dos entrevistados afirmaram falar 
de gastos e ganhos em casa.

Para Thaíne Clemente, Executiva de Estratégias e Ope-
rações da Simplic, fintech de crédito pessoal online, essa 
mudança de cultura pode ser motivada pela pandemia, 
quando as famílias acabaram vivendo uma convivência 
forçada e precisaram aprender a falar sobre finanças para 
entender as reais necessidades do lar nessa situação de 
crise. As pessoas precisam compreender que é extrema-
mente importante falarmos sobre dinheiro dentro de casa. 

Aliás, é o lugar crucial para falarmos disso e ensinarmos 
nossos filhos. Compartilhar a situação financeira com 
seus familiares, principalmente aqueles que moram e 
dividem contas com você, faz com que juntos possam 
desenvolver um plano, controlar gastos e até conseguir 
poupar para outras metas e conquistas pessoais, explica 
Thaíne. Pensando nisso, ela elenca quatro dicas para 
fazer o assunto dinheiro deixar de ser um tabu em casa. 
 1) Falar sobre salários - Quando existe uma relação 

sólida dentro de casa, principalmente entre um casal, 
é importante que falem sobre os salários, podendo, 
assim, dividir de forma justa os gastos. Esse formato 
diminuirá os riscos de uma das partes se endividar, 
além de criar uma relação de maior confiança entre 
ambos.

 2) Compartilhem faturas - É claro que é importante 
que cada pessoa tenha sua individualidade e compras 
pessoais que não quer compartilhar mas, em um 
planejamento financeiro familiar, é recomendado 
que falem sobre os boletos, faturas e pagamentos 
de cada mês, podendo inclusive ajudar um ao outro 
quando um dos lados estiver mais apertado.

 3) Deixe a situação clara para os filhos - Temos que 
entender que falar sobre dinheiro com os filhos não 
é dizer a eles o quanto ganha e quais são as contas 
da casa. É sobre ensiná-los a ter um planejamento 

As pessoas precisam entender que é extremamente importante 
falarmos sobre dinheiro dentro de casa.

Apesar disso, muitas 
companhias ainda 
enfrentam adversida-

des neste item por conta do 
maior poder de acesso dos 
consumidores a informações 
e avaliações sobre os produ-
tos e soluções de seu desejo 
pessoal, disponibilizadas na 
internet. 

Esse cenário foi cons-
tatado pela 1ª Pesquisa 
Nacional Sobre os Desafios 
da Capacitação da Equipe 
de Vendas, realizada pela 
Play2sell - primeira plata-
forma que une capacitação 
e incentivo de vendedores 
por meio de games no Brasil. 
O levantamento aponta que 
44,4% das empresas parti-
cipantes relatam que hoje a 
capacitação do time de ven-
dedores é o maior obstáculo 
para o crescimento de seu 
negócio, enquanto 37,9% 
das entrevistadas acreditam 
que a previsão de vendas é 
a maior dificuldade. 

Já 34% relatam a falta de 
conhecimento dos proces-
sos comerciais como uma 
das principais barreiras 
para alavancar as vendas. 
Voltada para diretores e ges-
tores comerciais, a pesquisa 
contou com a participação 
de aproximadamente 200 
companhias de todo o país. 
De acordo com Felipe dos 
Santos, CEO e fundador da 
Play2sell, o levantamento 
vai de encontro ao momento 

44,4% das empresas relatam que a capacitação do time de 
vendedores é o maior obstáculo para o crescimento do negócio.

Dentre as diversas crises 
com as quais a população 
brasileira tem tido que lidar 
nos últimos meses, a mais 
recente envolve uma crise 
hídrica e energética sem 
precedentes. Mesmo o Go-
verno afirmando que é baixo 
o risco de desabastecimento 
total de energia, o cenário já 
preocupa empresas e famí-
lias em razão dos aumentos 
constantes das bandeiras 
tarifárias relacionadas ao 
custo energético. 

O aumento na sobretaxa 
cobrada na conta de luz já 
subiu 49,6% e a criação da 
inédita “bandeira tarifária de 
escassez hídrica” representa 
aumento de 7% nas contas a 
partir de setembro. A ener-
gia já subiu três vezes o valor 
da inflação no ano, mas como 
isso encarece a produção 
no país, deve impactar na 
inflação, gerando um efeito 
“bola de neve”. 

Diante de um cenário 
de tamanha instabilidade, 
torna-se fundamental para 
as empresas adotarem me-
didas que possam reduzir 
o consumo, sem diminuir a 
produção, cortando desper-
dícios. Esse resultado pode 
ser alcançado com a imple-
mentação de um Sistema de 
Gestão de Energia Eficiente, 
através da certificação ISO 
50001. 

De acordo com Alessandra 
Gaspar Costa, diretora-exe-
cutiva da Apcer Brasil, um 
sistema de gestão de energia 
baseado na ISO 50001 deve 
ser parte integrante da orga-
nização, tendo como objeti-
vos estabelecer os processos 
necessários para melhorar o 
desempenho energético glo-
bal da companhia, incluindo 
a utilização, consumo e efi-
ciência energética. 

A norma internacional 
não estabelece quaisquer 
exigências de desempenho 
energético, mas disponibili-
za um conjunto de requisitos 
e metodologias de suporte 
para as organizações defi-
nirem as suas metas, me-
lhorando continuamente o 
seu desempenho energético. 
Esta norma tem um elevado 
nível de compatibilidade 
com a ISO 9001 e ISO 14001, 
o que permite sua fácil inte-
gração com outros sistemas 
de gestão já existentes. 

Empresas de qualquer 
segmento podem aderir à 
norma para ter uma melhor 
gestão de energia e diminuir 
impactos financeiros, sendo 
aplicável a todos os tipos e 
dimensões de organizações, 
independentemente das 
suas condições geográficas, 
culturais e sociais. 

Ao se certificarem pela ISO 
50001, as empresas obtêm 
diversos benefícios que me-
lhoram significativamente 
seu desempenho energético, 
como a promoção da eficiên-
cia energética na organiza-
ção, redução nos impactos 
ambientais, diminuição da 
emissão de gases CO2 para 
a atmosfera, redução de cus-
tos e reforço na imagem da 
organização relativamente 
às preocupações climáticas. 

“Caso a empresa tenha a 
intenção de ampliar seus 
negócios, diminuir gastos 
desnecessários e, principal-
mente, demonstrar-se cons-
ciente quanto aos impactos 
que esses gastos podem 
causar ao meio ambiente, é 
de extrema importância que 
trabalhem a certificação ISO 
50001 em Gestão de Ener-
gia”, finaliza Alessandra. -

Fonte e outras informações: 
(www.apcergroup.com).

Raquel Reis – Patuá – A jovem professora e neófita 
escritora traz a público pérolas em forma de poesia. 
Numa escrita que denota rica linhagem literária, 
Raquel desfila seus sentimentos num verdadeiro 

flanar de palavras que transmitem sons de pleno êxito. A dor 
que dá título à obra é a dor da eterna busca da liberdade em 
todo seu extenso senso. As vezes sarcástica, outras libertária, 
ativista. Uma situação é certa, há uma intensa vibração em 
suas tintas. Que dúvidas não pairem sobre o sucesso de sua 
carreira. Que venham outros e, para deleite de bons e sensíveis 
leitores, depressinha!

A Dor Cotidiana

Thais Matarazzo – Camila Giudice (Ilustr) 
- Matarazzo – Autora muito prestigiada no universo 
livreiro literário, resolveu expor ao público o terrível 
mal que lhe acomete: um câncer de mama metastá-

tico. Um diagnóstico que obviamente causa um forte impacto, 
bem negativo, diga-se. Thais nos demonstra, de maneira meiga, 
inteligente, eivada de sabedoria, como trata o assunto. Cons-
ciente, sem nenhum choro, vai alinhavando seus dias para que 
floresçam ideias e que delicadas e fortes barreiras se interpo-
nham ao quase inevitável baixo astral. O leitor “verá” como a 
Thais dribla, com sucesso, seu pior adversário. Nos deparamos 
com o sucesso da pertinácia de um espirito elevado. Uma bela 

lição. Merece ser lido por todos!!

Um Dia Por Vez, Crônicas de Uma 
Paciente Oncológica

Vanessa Bosso – Galáxia – Renomada no universo 
da ficção científica e autora de três dezenas de livros 
deixará perplexo seu séquito de leitores com essa 
obra. Como de hábito uma trama com pontinhas de 

realidade, que fará o leitor menos avisado “pirar”. Sob o manto 
da irrealidade, “verdadinhas” são colocadas à mesa que deverão 
ser motivos para uma bela e útil reflexão. Ins...pirada!

Os 144.000

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

Empresas sentem dificuldade 
em capacitar o time de vendas

Para atender melhor o novo perfil do cliente, mais informado e exigente, empresas de diversas áreas 
passaram a investir na capacitação da equipe de vendas

engajamento dos vende-
dores, pode aumentar a 
performance da equipe, ao 
passo que apenas 5,9% não 
acreditam na metodologia. 
“A estratégia de incorporar 
a gamificação em treina-
mentos para profissionais 
de venda beneficia todo um 
ecossistema pelo fato de ser 
um excelente método para 
engajá-los e capacitá-los e, 
com isso, melhorar a expe-
riência de compra como um 
todo”, explica Felipe.

Por outro lado, quando 
abordados sobre as metodo-
logias menos eficazes para 
capacitação de vendedores, 
71,9% dos respondentes 
acreditam que livros e apos-
tilas não sejam eficientes, 
enquanto 22,9% apontaram 
as videoaulas como um mé-
todo pouco assertivo. 

“Esse tipo de treinamen-
to, baseado em um modelo 
educacional utilizado no 
século passado, hoje não 
estimula e pouco engaja o 
profissional. É por isso que 
as empresas estão cada vez 
mais buscando modelos de 
capacitação mais interativos 
e dinâmicos, que transmitam 
a mensagem com mais asser-
tividade e estejam à altura 
de atender a necessidade de 
clientes informados e com 
maior grau de exigência”, 
conclui o CEO. - Fonte e 
mais informações: (www.
play2sell.com).
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vivenciado pelo mercado, 
onde muitos players estão 
repensando suas estratégias 
de vendas para conseguir 
avançar de uma maneira 
consistente. 

“Atualmente, há uma cor-
rida contra o tempo para 
as empresas introduzirem 
metodologias de capacitação 
mais eficazes, interativas e 
didáticas, que ofereçam uma 
visão ampla de todos os pro-
cessos de vendas e que con-
versem com o novo perfil do 
consumidor. Ter o domínio 
das informações e transmitir 
segurança e conhecimento 
sobre o produto virou um 
grande desafio na hora de 
vender”, comenta. O levan-
tamento coletou também a 
opinião dos participantes 
sobre as vantagens obtidas 

pela empresa quando decide 
investir na capacitação do 
time de vendas. 

Segundo a análise, 65,4% 
dos respondentes aponta-
ram o aumento das vendas 
como um grande benefício, 
já 60,8% afirmam que os 
vendedores sentem-se mais 
seguros. Para 58,8% a equipe 
fica mais motivada, 56,2% 
relatam um engajamento 
maior da equipe, enquanto 
53,6% indicam a satisfação 
do cliente como vantagem. A 
pesquisa constatou também 
uma disposição do mercado 
em aderir a novas tendências 
para a capacitação do time 
comercial. 

Para 94,1% dos respon-
dentes a inclusão de treina-
mentos gamificados, com 
o objetivo de estimular o 

Certificação ISO 50001 auxilia 
a enfrentar a crise energética

Quatro dicas para o dinheiro deixar 
de ser tabu dentro de casa
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com o dinheiro que eles ganham, seja da avó, dos 
pais, de uma mesada, de um tio, ou seja, transmitir 
ética e valores sobre prioridades, necessidades e 
conquistas.

  Uma outra forma também interessante de ensinar 
é por meio de desenhos ou filmes que falem sobre 
o assunto de forma leve e descontraída. Por fim, 
é importante saber negar alguns pedidos que 
extrapolam suas finanças, explicando o motivo 
disso. 

 4) Tenham metas e poupem dinheiro - Todos 
podem e devem ter sonhos, metas e objetivos de 
conquistas que dependem de questões financei-
ras, como viagens ou bens materiais. Ou seja, isso 
também deve ser falado entre as pessoas da casa, 
para que todas possam compartilhar juntas de um 
sonho, sejam eles iguais ou diferentes, incentivando 
um ao outro a poupar um determinado valor por 
mês e ajudando nas contas, sem perder de vista as 
prioridades. -  Fonte e outras informações: (www.
simplic.com.br).
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já tem condições de operar. Muita gente faz cursinho 
no YouTube e pensa que está pronto, mas não é assim 
que funciona. Tem muito vendedor de ilusão por aí", 
afirma o empresário, que atua no mercado desde 1999. 

"Contamos com 1,3 mil traders aprovados, parte 
operando no Brasil e parte no exterior. Temos um 
software parametrizado que acompanha a atuação de 
cada um", explica Samad Júnior. Segundo o executivo, 
um trader iniciante ganha entre R$ 3 e R$ 5 mil por 
mês, mas isso depende do desempenho individual. 
"Normalmente os ganhos vão aumentando na medida 

Já pensou em ganhar dinheiro trabalhando como trader no mercado financeiro sem colocar o próprio capital em risco? E o 
melhor, não é preciso nem ao menos dispor de capital. Isso é possível por meio de um novo modelo de operação,  

ainda novo no Brasil, conhecido pelo nome de mesa proprietária. 

A Axia Investing foi uma das primeiras empre-
sas nacionais a atuar neste formato, que vem 
atraindo a atenção de profissionais desse 2017, 

quando a empresa foi fundada. Para quem nunca ouviu 
falar, mesa proprietária é uma empresa que contrata 
traders para operar seu próprio capital. Ou seja, o pro-
fissional trabalha com os recursos da Axia Investing no 
mercado financeiro. O trader fica com um percentual 
que pode chegar a 80% de repasse dos ganhos obtidos 
e o risco de perdas é totalmente da Axia. 

Mas para entrar nesse mercado é preciso passar por 
um processo de avaliação prático e bastante rigoroso. 
Antonio Marcos Samad Júnior, sócio da Axia Investing, 
explica que a avaliação é feita na prática. O interessado 
opera 30 ou 60 dias dias corridos, em tempo real, com 
dinheiro fictício. Nesse período ele tem de atingir uma 
meta pré-estabelecida. Se não passar, pode tentar 
quantas vezes quiser. Se for aprovado ganha o direito 
de operar a plataforma. 

Não é exigido nível superior, ou qualquer outro 
pré-requisito, mas antes de tentar é importante ter 
conhecimentos de mercado financeiro. A Axia oferece 
dois cursos gratuitos e dois pagos, mas eles não são 
obrigatórios, o interessado pode escolher outras formas 
de obter conhecimento. 

"Nosso business é a contratação. Mas como sabemos 
que muita gente não conhece o mercado, oferecemos 
esses cursos gratuitos. Aconselho a quem deseja entrar 
nesse mercado fazer nossa avaliação para ver se está 
pronto ou não para ser trader. Se for aprovado é porque 

em que o profissional fica mais experiente. Tem traders 
que ganham mais de R$ 10 mil mensais". 

Trabalhar como trader em mesa proprietária trouxe 
novas perspectivas e mudou para melhor a vida de 
Jhonatan do Vale Alves, de Jundiaí, e de Felipe dos 
Santos, de Manaus. Casado e pai de uma menina de 
1 ano e seis meses, Jhonatan trabalhava em portaria 
desde 2015. Para manter a casa tinha dois empregos, 
mas o que ganhava ainda era insuficiente. Conheceu 
o mercado financeiro conversando com pessoas que 
conheceu na internet. Com as informações que obteve 
online, resolveu arriscar. 

Fez um empréstimo de R$ 3 mil e comprou ações na 
Bolsa de Valores. "Perdi tudo, mas não desisti. Em 2018 
ouvi falar sobre mesa proprietária e fui pesquisar. No 
ano seguinte fiz meu primeiro teste na Axia, mas minha 
prova foi um horror.", conta Jhonatan, que só conseguiu 
passar na quarta tentativa. Ele começou a trabalhar na 
mesa proprietária em fevereiro deste ano. "Os ganhos 
atuais são bem maiores em comparação com meus dois 
empregos anteriores e trabalho muito menos horas por 
dia, sem sair de casa. Estou feliz", afirma. 

Felipe dos Santos também está feliz. Solteiro, o 
amazonense conheceu o mercado financeiro em 2019, 
quando estudava engenharia na Universidade Fede-
ral do Amazonas. Um colega o informou sobre um 
workshop e ele resolveu participar. Conversando com 
outros participantes, foi informado sobre a Axia por 
um trader que já havia trabalhado na mesa proprietá-
ria. "Eu tinha uma viagem para São Paulo e aproveitei 
para conhecer o escritório. Vi que a empresa era bem 
estruturada e comecei a estudar e a fazer testes", conta. 

Determinado a trabalhar no segmento, Felipe tira-
va duas horas diárias de seu tempo para estudar o 
mercado financeiro. Assim como o trader de Jundiaí, 
conseguiu ser aprovado na quarta avaliação. Começou a 
trabalhar na Axia em maio de 2020, quando deixou seu 
emprego no setor de varejo. De lá para cá já realizou o 
sonho de comprar uma guitarra e está com passagem 
comprada para o Canadá. Ele trancou a matrícula no 
curso de engenharia para fazer graduação em Sistema 
de Informação em uma universidade canadense. 

Continuará trabalhando como trader da Axia enquan-
to estiver fora. "Já conversei com eles e está tudo certo. 
Hoje eu ganho até mais do que se estivesse trabalhando 
como engenheiro", afirma. Tanto Felipe quanto Jho-
natan aconselham outras pessoas a tentar e dão um 
conselho para quem tem interesse: estudar muito, pois 
atuar no mercado financeiro exige conhecimento, e não 
desanimar porque reprovou na primeira tentativa. A 
reprovação faz parte do aprendizado. - Fonte e outras 
informações: (https://axiainvesting.com.br/).
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Opere nO MercAdO finAnceirO seM 
ArriscAr O própriO cApitAl

MercAdO finAnceirO
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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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Luiz Penha (*)

Inserida no cenário de transfor-
mação digital, em que soluções 
e ferramentas inovadoras pro-

tagonizam o debate e oferecem 
oportunidades promissoras para 
organizações brasileiras, a ciber-
segurança é um tema emergente 
no país. Sem dúvidas, isso se deve 
a uma série de fatores, que soma-
dos entre si, resultam em uma 
busca incessante por princípios 
de segurança, transparência e pri-
vacidade. Em tempos de LGPD, 
o assunto ganha uma urgência 
ainda maior, na medida em que a 
legislação prevê punições severas 
para o descumprimento do texto 
vigente.  

Em 2020, com a chegada do 
Coronavírus, uma entrada for-
çada na era digital foi realizada 
por uma grande quantidade de 
empresas. Isso significou, entre 
outras mudanças, levar o fluxo 
de informações para um am-
biente suscetível à ocorrência 
de atividades cibercriminosas. 
É importante que o gestor te-
nha em mente que não basta 
realizar essa transição estru-
tural e esperar que os dados 
estejam resguardados, deve-
se ter o apoio de plataformas 
personalizadas e o suporte de 
especialistas na área. 
	 •	Complexidade operacio-

nal traz novos desafios 
- Algumas companhias 
sofreram com ataques 
ilícitos sobre suas estrutu-
ras de dados, lidando com 

A confiabilidade é um requisito praticamente obrigatório sob a 
ótica de usuários cada vez mais conscientes.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FELIPE TESONE COELHO, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nascimento: 18/01/1990, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Agenor Hen-
riques Coelho e de Virginia Maria Tesone Coelho. A pretendente: MAYRA LENZI 
FERREIRA, profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
SP, data-nascimento: 16/07/1991, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Rodrigues Ferreira e de Claudia Maria Lenzi 
Ferreira.

O pretendente: PAULO DE TOLEDO NAVARRO, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 
29/05/1964, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho 
de Josias Navarro Junior e de Maria Francisca de Toledo Navarro. A pretendente: 
TAYS DE JESUS SANTOS, profissão: gerente, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Itabaianinha, SE, data-nascimento: 23/08/1991, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Francisco de Jesus Santos e de 
Maria Valdiluce dos Santos.

O pretendente: CAIQUE SOUSA ALVES, profissão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Capela do Socorro, SP, data-nas-
cimento: 08/10/1994, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, 
filho de Marcos Antonio Alves e de Ana Paula Sousa Lopes. A pretendente: ALANA 
DE ABREU CARVALHO, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Teresina, PI, data-nascimento: 12/09/1993, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de José Pereira de Carvalho e de Gilda de Abreu 
dos Anjos.

O pretendente: ALAN VASCONCELOS INHAN, profissão: administrador, estado 
civil: viúvo, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
06/12/1978, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ivo 
Inhan e de Maria José de Vasconcelos Inhan. A pretendente: CRISTINA PEREIRA 
LAGO, profissão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Brás, SP, data-nascimento: 21/01/1992, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Marcio Pereira Lago e de Márcia da Silva Sebastião Lago.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES LIONEL, profissão: policial 
militar, estado civil: divorciado, naturalidade: no Rio de Janeiro, RJ, data-nasci-
mento: 07/01/1975, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, 
filho de Francisco Valderucio Lionel e de Maria da Penha Rodrigues. A pretendente: 
ELAINE DA COSTA PEREIRA FRIGATTI, profissão: contadora, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/05/1976, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Clarindo Frigatti e de Ana 
Alice da Costa Pereira.

O pretendente: WAGNERIANO DOS SANTOS FILHO, profissão: advogado, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba, SP, data-nascimento: 
06/04/1984, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Wagneriano dos Santos e de Antonia Dolarice Tunes dos Santos. A pretendente: 
MONIQUE CARILLI DOS SANTOS, profissão: psicóloga, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 26/04/1984, 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Dorival Mauro dos 
Santos e de Mara Aparecida Carilli dos Santos.

O pretendente: FÁBIO SILVA PRADO, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 01/12/1993, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Denilson Francisco do Prado e de 
Simone Serrano Silva Prado. A pretendente: BRUNA DE MELO FERREIRA DOS 
SANTOS, profissão: engenheira de produção, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 20/12/1994, residente e domiciliada 
em Ermelino Matarazzo, São Paulo, SP, filha de Ariovaldo Ferreira dos Santos e de 
Elisabete de Melo Ferreira dos Santos.

O pretendente: ROGÉRIO CORDEIRO DE ARAUJO, profissão: web designer, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 
06/12/1988, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Otavio 
Cordeiro de Araujo e de Rosangela Rodrigues de Araujo. A pretendente: MELISSA 
GONÇALVES BORGES, profissão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Aclimação, SP, data-nascimento: 23/02/1990, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Marcelo de Area Leão Borges e de 
Liliana Gonçalves Borges.

O pretendente: FABIO DOS SANTOS BARRETO, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 11/11/1992, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jose de Souza 
Barreto e de Maria de Fatima Pereira dos Santos. A pretendente: ANNA HELENA 
CARDOSO DOS SANTOS, profissão: gestora de RH, estado civil: solteira, natura-
lidade: em Caçador, SC, data-nascimento: 18/06/1987, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Wilson Pedro dos Santos e de Rosilda 
do Carmo Cardoso dos Santos.

O pretendente: RENATO FERREIRA, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 29/01/1982, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edileuza Ferreira. A preten-
dente: DIANA CELLI DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 18/08/1982, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Alonso Francisco da Silva Junior.

O pretendente: ALLAN ARAUJO SOARES DOS SANTOS, profissão: assistente de 
farmácia, estado civil: solteiro, naturalidade: no Rio de Janeiro, RJ, data-nascimen-
to: 24/03/1992, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho 
de Sebastião Soares dos Santos e de Maria das Dores de Araujo dos Santos. A 
pretendente: CAROLINE PACHECO BEZERRA, profissão: enfermeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/03/1988, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Vanderli Pacheco Bezerra 
e de Izaias Marques Bezerra.

O pretendente: JULIO CESAR MARQUES, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 06/11/1992, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Julio Evange-
lista Marques e de Maria do Carmo Marques. A pretendente: AQUEMI TENORIO DE 
OLIVEIRA, profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
SP, data-nascimento: 05/03/1998, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Bezerra de Oliveira e de Luciana Tenorio de Oliveira.

O pretendente: BENEDITO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO, profissão: operador de 
máquina, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
03/08/1987, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Vitor José de Oliveira e de Vera Lúcia de Lima. A pretendente: ARIANE APARECI-
DA TEIXEIRA ARAUJO, profissão: auxiliar de departamento pessoal, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 27/11/1988, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Risalva Tei-
xeira Araujo.

O pretendente: ENRICO LEOPOLDO LAVECCHIA, profissão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 20/09/1990, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de José Francisco Mucciolo 
Lavecchia e de Fernanda Parrillo Leopoldo Lavecchia. A pretendente: RENATA 
ALVES CARNAÚBA, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 16/02/1990, residente e do-
miciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Antonio Lourenço Carnaúba 
e de Maria Helena Alves Carnaúba.

O pretendente: FERNANDO LACAVA JULIAN, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 13/04/1989, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Gerson Pedroso Julian 
e de Eliza Lacava Julian. A pretendente: BIANCA CRUZ BARTALINI, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
25/08/1999, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de 
Leandro Ferreira Bartalini e de Marcia Andreia Cruz.

O pretendente: REGINALDO DE SOUSA SILVA, profissão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Brejo dos Santos, PB, data-nascimento: 30/06/1989, re-
sidente e domiciliado na Vila Esperança, São Paulo, SP, filho de Raimundo Justino 
da Silva e de Gilvaci de Sousa Silva. A pretendente: FABIANA APARECIDA DE 
CARVALHO, profissão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Penha de França, SP, data-nascimento: 22/09/1986, residente e domiciliada na Vila 
Esperança, São Paulo, SP, filha de Vicente Mathias de Carvalho Filho e de Roseli 
Maria Freire de Carvalho.

O pretendente: FRANCISCO ALEXANDRE FONTELES, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Acaraú, CE, data-nascimento: 30/09/1985, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Osmar dos Santos Fon-
teles e de Maria Ilma de Sousa. A pretendente: ARIANNY SILVA DOS SANTOS, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, 
SP, data-nascimento: 29/11/1999, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Josebias Lourenço dos Santos e de Neide Cristina da Silva.

O pretendente: ERICK MATHIAS DE MORAES, profissão: músico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/10/1997, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ewerton dos Santos 
Moraes e de Cibele Mary Mathias. A pretendente: PÉROLA KAROLINA DO NASCI-
MENTO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: em Curitiba, PR, 
data-nascimento: 12/09/1998, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, 
filha de Ederson Valdecir Rozendo do Nascimento e de Kelly Batista do Nascimento.

Cibersegurança em alta: 
um debate que só tende a crescer
Em 2020, com a chegada do Coronavírus, uma entrada forçada na era digital foi realizada por uma 
grande quantidade de empresas. Isso significou, entre outras mudanças, levar o fluxo de informações 
para um ambiente suscetível à ocorrência de atividades cibercriminosas

dados, se não forem trata-
dos com o devido respaldo 
técnico, podem trazer pre-
juízos imensuráveis para 
as organizações, mostra-
se preponderante que o 
gestor, maior referencial 
de liderança, conduza um 
diagnóstico abrangente so-
bre a realidade operacional 
de sua empresa, a fim de 
identificar o atual estágio 
por trás da segurança de 
dados – fato que facilitará o 
papel exercido por serviços 
especializados, como solu-
ções de prevenção à fraude.

Decerto, não se trata de uma 
mudança simples, que depen-
derá somente de uma ação 
pontual, ou da participação 
de determinado profissional. 
É imperativo que uma mu-
dança cultural seja trabalhada 
internamente, envolvendo 
todos os departamentos que 
lidam com a movimentação e 
o armazenamento de informa-
ções sensíveis ao rigor de lei. 
Seguindo essa proposta, sob o 
viés da automatização e a pre-
sença de ferramentas eficazes, 
a cibersegurança poderá ser 
transmitida em termos práti-
cos, evitando que seu negócio 
seja apenas mais uma vítima de 
um ambiente digital caótico e 
repleto de interesses obscuros.

(*) - É founder e Head de Operações da 
Nextcode. O executivo possui vasta 

experiência em Infraestrutura de TI e 
segurança de dados.
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chantagens, ransomwares, 
vazamentos, entre outros 
prejuízos que só compro-
metem a saúde financeira 
do negócio, bem como o 
próprio posicionamento 
mercadológico diante o pú-
blico consumidor. Afinal, a 
confiabilidade é um requisi-
to praticamente obrigatório 
sob a ótica de usuários cada 
vez mais conscientes.

  Infelizmente, é esperado 
que novos exemplos de situ-
ações problemáticas quanto 
à proteção dos dados voltem 
a pautar o noticiário. Apesar 
dessa mudança de menta-
lidade caminhar a passos 
apressados, ainda existem 
empresas que postergam 
ou até mesmo ignoram o 
impacto de se investir em 
uma infraestrutura de TI 
modernizada, funcional 
e que apresente modelos 
eficientes de prevenção. 
Assim como a tecnologia 
implementada no âmbito 

interno, os criminosos di-
gitais também se apoiam 
em um modus operandi de 
evolução. 

  Costumam aprender, modi-
ficar e reformular métodos 
de ataque às informações 
pessoais, sempre com o 
intuito de obter algum 
tipo de vantagem sobre o 
acometido. 

  Quanto maior o volume de 
dados e a complexidade das 
operações, maiores serão 
os desafios da organização. 
No mercado, existem alter-
nativas robustas, escaláveis 
e elaboradas de acordo com 
as principais demandas 
apresentadas, capazes de 
reduzir, exponencialmen-
te, o risco de ameaças e 
tentativas criminosas.

	 •	Qual é o estágio de 
cibersegurança da sua 
empresa? - Com o tema 
em evidência e oferecen-
do exemplos próximos de 
nossa realidade, em que os 

Washington Fray (*)

Desde o início da pandemia, as empre-
sas se viram pressionadas para lidar com 
mudanças, que foram necessárias para a 
adaptação à nova realidade de mercado. 

Esse movimento mostrou a importância 
do papel da Tecnologia da Informação den-
tro das empresas tanto no quesito inovação, 
quanto nos aspectos de segurança do ne-
gócio. De uma área de suporte à operação, 
a TI se transformou em protagonista. A 
importância de levar essa estrutura para 
o campo da decisão é uma questão que já 
está presente nas organizações. 

Segundo um recente estudo divulgado 
pela IDC Brasil, 40% dos CIOs de médias 
e grandes empresas querem aprender a 
gerenciar orçamentos de tecnologias para 
garantir mais flexibilidade e escalabilidade 
para o futuro dos negócios. Mas, dentro 
deste cenário da necessidade de trans-
formação para se manter competitiva, as 
empresas enfrentam dois dilemas cruciais. 

O primeiro é a capacidade de atender 
às demandas de inovação contando com a 
estrutura interna. A equipe de TI de uma 
indústria, por exemplo, não contempla 

todos os especialistas necessários para 
evoluir os projetos na mesma velocidade 
que o mercado exige. Seria preciso um time 
contendo especialistas em experiência e 
interface do usuário (UX e UI), além de 
designers, arquitetos e desenvolvedores. 

Ou seja, somente neste núcleo são cinco 
perfis diferentes para atender aos projetos. 
Somado ao fator do apagão de profissio-
nais de TI, as empresas se veem de mãos 
atadas para acelerar na sua transformação. 
Projetos ficam estagnados, enquanto a con-
corrência caminha acelerada. Neste caso, 
a saída para essa complexidade é acessar 
parceiros de desenvolvimento, que já estão 
preparados com estruturas de squads para 
atender a diferentes demandas de projetos. 

Sabendo que os principais motivos que 
levam os líderes de tecnologia a pensar 
numa terceirização de TI se baseiam, prin-
cipalmente, em fatores como custo, acesso 
a talentos, inovação, soluções demandadas 
pela área de negócios e serviços que não 
fazem parte do core business da companhia. 
O alerta para esta decisão fica apenas na 
questão da especialização. Cabe aos CIOs 
optarem por parceiros especializados, que 
unam o conhecimento na área da empresa 

ao comprometimento de um trabalho lado 
a lado com a equipe interna de TI.  Quanto 
ao segundo dilema, esse está voltado princi-
palmente ao quesito inovação para atender, 
de fato, às necessidades da organização. É 
muito comum encontrar dentro das empre-
sas iniciativas de transformação digital que 
não estão conectadas à área de negócios. Ou 
seja, silos de desenvolvimento vão se criando, 
na maioria das vezes motivados pelo desejo 
dos especialistas em fazer uso de novas 
tecnologias para criarem projetos do zero. 

Tempo e dinheiro são gastos, enquanto 
as reais demandas deixam de ser atendidas 
no momento que se exige uma atuação di-
reta. E, quando esses projetos inovadores 
saem do papel, a empresa pode ter per-
dido competitividade. Portanto, atenção 
ao excesso de inovação desconectada da 
realidade da empresa. As organizações não 
são laboratórios de projetos. 

Esse papel deve acontecer dentro das 
fornecedoras de projetos de TI, sem colocar 
em risco seus clientes. 

(*) - É diretor de marketing e vendas da Viceri, 
holding de TI especializada em desenvolvimento 
de software customizado, consultoria e produtos 

digitais.

A dualidade da TI na estratégia das empresas
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