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Já estamos perto de um mês para a Black Friday 2021, chegamos à 
reta final na preparação das lojas virtuais. É crucial refinar a estratégia 
de marketing e vendas e acertar os ponteiros da operação online. Se 
a loja pretende aderir às campanhas promocionais do período, deve 
acelerar o planejamento e levar em conta a produção de fotos e víde-
os, que, ao serem bem executados, podem fazer o produto saltar aos 
olhos do usuário.  

Cinco tendências em imagem para o e-commerce 
nessa Black Friday

Uma pesquisa da Thomas International revelou que, por conta da 
pandemia, os processos de recrutamento de profissionais diminuí-
ram em 67% das empresas e foram interrompidos completamente 
em 8% delas durante 2020. Agora, com o avanço da vacinação em 
todo o país, 66% das organizações planejam aumentar a atividade 
de recrutamento.  

Mais do que selecionar profissionais rapidamente, 
as empresas querem acertar na escolha

Nos últimos anos, as empresas brasileiras, de um modo geral, têm 
passado por um processo amplo de automatização de etapas opera-
cionais rotineiras. Isso significa, em outras palavras, uma mudança 
complexa na forma como procedimentos consolidados são conduzidos 
internamente, além da necessidade de se reformular a participação 
dos profissionais nesse cenário. Afinal, a tecnologia não chegou para 
substituir ou ofuscar o papel das pessoas no âmbito do trabalho, pelo 
contrário, pode e deve servir de apoio estratégico para que os níveis 
de produtividade sejam potencializados.  

além do produto, suporte especializado traz clareza 
para a inovação
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negócios em pauta

primeiro motorhome autônomo do Brasil
A Estrella Mobil, fabricante de veículos recreativos persona-

lizados, criou o primeiro e único motorhome 100% autônomo 
do país. O veículo tem capacidade para oferecer muito conforto 
com energia elétrica, ar-condicionado, água quente de forma 
ininterrupta - sem depender de nenhuma fonte de energia ex-
terna. O Kit Starlight pode ser instalado em qualquer modelo 
de motorhome. Essa solução foi criada a partir de sugestões de 
clientes que precisavam de autonomia completa aliada à prati-
cidade e ao conforto durante longas viagens, principalmente em 
certas regiões do norte e do nordeste, em que o acesso à energia 
elétrica é precário. Depois de muita pesquisa, estudos e testes, 
a empresa consegiu criar o kit ideal. Saiba mais: (www.estrella-
-mobil.com.br).      leia a coluna completa na página 3

Foto: estrella-mobil.com/reprodução
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programa de incentivo à criação de soluções 
inovadoras chega aos últimos dias de inscrições

@Muitas vezes, o que falta para uma ideia ‘fora da caixa’ se 
tornar realidade é incentivo e criatividade. E, neste clima 

inovador, o Red Bull Basement entra em reta final de inscrições 
e interessados podem se inscrever até este domingo (24), por 
meio do site redbull.com.br/basement . O programa, que chega 
à sua quarta edição neste ano, fornece suporte e mentoria aos 
universitários com ideias inovadoras que, por meio da tecnologia, 
visam melhorar o mundo. O evento ainda traz algumas novidades, 
como workshops imersivos com a NTT, multinacional de serviços 
tecnológicos, e G4, empresa de consultoria em gestão, como 
uma oportunidade para adquirir conhecimentos sobre assuntos 
conectados ao projeto.    leia a coluna completa na página 2

AI/Red Bull Basement

"propaganda é a alma do negócio." 

embora esse clássico jargão do mercado – 
e verso de uma popular canção dos anos 

90 – não tenha perdido a validade, talvez ele 
precise ser atualizado para o contexto de um 
ambiente de negócios guiado pelo marketing 
digital e pela necessidade de um posiciona-
mento eficiente nos canais de comunicação 
online – dos veículos tradicionais que também 
readequam suas iniciativas para o universo 
virtual às próprias redes sociais. 

Nesse novo cenário, não é exagero afirmar 
que o conteúdo é a alma do negócio. E esse 
paradigma ganha ainda mais tônus quando 
falamos de um conteúdo de qualidade que, 
atrelado aos valores das marcas, é capaz de 
transmitir a mensagem de uma empresa e 
conectá-lo com suas ações de relevância 
pública, com valor noticioso, incluindo desde 
cases de sucesso até números factuais de 
crescimento que atraiam os canais especia-
lizados de imprensa. 

 
Em tal ambiente, ganham protagonismo 

as agências de conteúdo que, a partir de um 
trabalho multidisciplinar de diferentes profis-
sionais, são capazes de adotar uma abordagem 
holística para a comunicação de uma compa-
nhia e definir diferentes estratégias que, em 
conjunto, resultam em um posicionamento 
fortalecido na web e, consequentemente, em 
mais resultados para as organizações.

 
Nesse sentido, temos, por exemplo, o tra-

balho de redatores e copywriters capazes de 
desenvolver conteúdos inteligentes para os 
canais corporativos e de marketing digital 
das empresas (blogs, materiais ricos, e-mails 
para nutrição de leads); de analistas de SEO 
que adaptam esses conteúdos para ganharem 
relevância nos mecanismos de busca; 

Também, de assessores de imprensa que 
divulgam conteúdos customizados e artigos 
de opinião de porta-vozes das empresas 
com relevância jornalística para os grandes 
veículos; de gestores de mídias sociais, que 
compartilham todos os frutos desse trabalho 
nas diferentes redes em que uma empresa 

agências de conteúdo e a nova rota 
das estratégias de marketing
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está presente, sem falar na mídia paga, que 
impulsiona tudo o que você quiser.

 
Quando bem executado, todo esse esfor-

ço – que deve ser encarado pelos clientes 
como um processo contínuo, de longo prazo 
e contar com a colaboração das empresas 
para o compartilhamento de informações 
relevantes para o mercado – traz como 
benefícios desde questões mais técnicas do 
marketing digital (como o reforço do link 
building de uma empresa, uma vez que ela 
será mencionada, de modo espontâneo, em 
diferentes canais, incluindo veículos de im-
prensa reconhecidos e respeitados no meio da 
comunicação) até uma maior transparência 
organizacional capaz de atrair investidores, 
clientes e parceiros.

 
Não por acaso, dados da pesquisa Content 

Trends de 2019 apontaram que mais de 
67% das empresas entrevistadas já adotam 
ações de marketing de conteúdo e que 65% 
de todas essas companhias aumentaram o 
volume de conteúdo gerado entre 2018 e 
2019. O levantamento também ressalta que 
os negócios que investem em marketing 
de conteúdo têm um volume 1,4 vezes 
superior de leads e 1,3 vezes mais visitas 
em seus sites. 

Ademais, como citado acima, a mensagem 
de uma marca, seus valores, princípios e 
diferenciais serão transmitidos com muito 
mais clareza e eficácia para potenciais 
clientes, stakeholders e, em última instância, 
para todo o mercado e segmento no qual a 
companhia está inserida a partir de uma es-
tratégia de criação de conteúdos inteligentes 
e integrados. 

 
Vale frisar ainda que, dentro de um con-

texto digital em que somos circundados por 
informações de todos os lados, o valor de um 
bom conteúdo é determinante para que uma 
empresa desperte interesse e se destaque em 
meio ao mar de notícias, blogs e conteúdo 
publicitário com o qual nos deparamos a 
todo minuto.

 
Em outras palavras: se a propaganda e, 

mais especificamente, a mídia paga, conti-
nua sendo um instrumento importante de 
posicionamento, é no conteúdo estratégico, 
orgânico e espontâneo que a relevância é 
construída, dia após dia, dentro do novo, 
complexo e fascinante mercado digital.   

 
(Fonte: Juliana Garcia é comunicóloga, jornalista 

por formação e atua como Public Relations à frente 
da Ideiacomm, agência de conteúdo, social media e 

assessoria de imprensa (www.ideiacomm.com.br).

prejuízos

efetividade da Coronavac
O estudo de efetividade da vacina 

CoronaVac, que o Instituto Butantan 
está realizando sobre a imunidade da 
população de Serrana (SP), mostrou 
que 99% dos moradores desenvolveram 
anticorpos para se defender da infecção 
três meses após receber a segunda dose 
do imunizante. Estes são os primeiros 
números da pesquisa na cidade em que 
foi realizado o Projeto S, que imunizou 
toda a população acima de 18 anos em 
fevereiro, por meio de um mutirão de 
vacinação (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/cryptojacking-veneno-que-corroi-a-economia-digital-do-brasil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-22-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-22-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/toma-ca-da-la/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mais-do-que-selecionar-profissionais-rapidamente-as-empresas-querem-acertar-na-escolha/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/alem-do-produto-suporte-especializado-traz-clareza-para-a-inovacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-tendencias-em-imagem-para-o-e-commerce-nessa-black-friday/
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Coluna do Heródoto

Uma das armas 
para se conquistar a 
mídia é o direito de 
concessão dos canais 
de radiodifusão. 

Os detentores do po-
der logo aprendem 
que eles são um 

elemento importante na 
política do toma cá, dá lá. 
As mídias eletrônicas se 
tornam instrumentos efica-
zes para a consolidação das 
elites políticas regionais, 
uma vez que grande parte 
da população se informa 
através dela. 

A circulação de mídia 
impressa é maior nas gran-
des cidades, ainda assim, 
a diversidade de postura, 
pensamento e linha edito-
rial é mínima. Sem dúvida 
é a televisão que constrói a 
agenda pública brasileira. 
Construir uma rede que 
alcance todo o Brasil, com 
a tecnologia atual, exige 
grandes investimentos e 
nem todos os empresários 
estão dispostos a bancar. 

Há um risco enorme de 
capital. Mas há uma imensa 
oportunidade no dial para 
rádios nas tecnologias AM 
e principalmente FM, que 
exigem muito menos inves-
timentos, tem som melhor, 
cobertura mais eficaz na 
região e equipamentos mais 
baratos. Enfim a barganha 
das concessões sempre 
existiu, mas nunca atingiu 
os patamares do governo 
atual.

A rigidez das regras para 
a renovação das concessões 
funciona como uma espa-
da de Dâmocles sobre os 
proprietários que não tem 
acesso aos políticos e ao 
governo central. É outro 
instrumento poderoso de 
barganha no Congresso 
Nacional e pode mesmo 
ser vital para a aprovação 
dos projetos de interesse 
do presidente. 

Em uma única canetada é 
possível fechar um canal de 
tevê ou de rádio e imedia-
tamente abrir uma concor-
rência para que um aliado 
político assuma o lugar. Isso 
quer dizer uma programa-
ção mais soft em relação ao 
governo, pouquíssimas ou 
nenhuma crítica ao governo 
central e abrir amplos espa-
ços na programação para a 
propaganda oficial. 

É verdade que esta pode 

se tornar o sustentáculo 
econômico da empresa de 
radiodifusão. O início da ex-
pansão do rádio, na década 
de 1930, se dá sob o marco 
regulatório em que o estado 
concede à iniciativa privada 
a prestação deste serviço 
público. Daí para frente 
tudo é política e tentativa de 
domínio de parte da opinião 
pública. 

Cadeias nacionais de rádio 
e tevê tiveram papel impor-
tante nos momentos críticos 
da democracia brasileira. 
Também vem do período 
da ditadura de Vargas a 
pungente Voz do Brasil. A 
comunicação oficial da pre-
sidência da república busca 
inspiração para montar uma 
rede nacional de rádio, onde 
o chefe do executivo possa 
falar durante 5 minutos com 
a população que acorda para 
trabalhar. 

O modelo remonta ao 
período do presidente ame-
ricano, pós crise de 1929, 
um programa noturno : 
Conversa ao Pé da Lareira. 
O democrata reúne a família 
para repetir à exaustão que 
a crise é passageira e que é 
preciso levantar a cabeça e 
prosseguir. Nasce no Brasil 
o Conversa ao Pé do Rádio. 
O presidente José Sarney, 
toda as sextas-feiras, às 6 
horas da manhã anuncia : 
“bom dia brasileiros e bra-
sileiras”.

A técnica é uma conversa 
ao pé do ouvido, com lin-
guagem popular, irradiada 
desde o local onde estava 
o presidente, mesmo fora 
de Brasília. A comunicação 
é direta, sem intermedia-
ção dos jornalistas e com 
notícias propositadamente 
inéditas. Com isso todos são 
obrigados a ouvir e muitas 
vezes o que ele diz na sexta 
é manchete no jornal de 
sábado. 

Com uma ferramenta tão 
importante, Sarney quer 
ficar 5 anos no poder e não 
4 como manda a lei. Precisa 
de votos do Congresso. Para 
consegui-los busca apoio 
dos políticos que têm rádios 
e um dia vão ter que reno-
var a concessão e muitos 
outros que querem também 
um canal no dial. Graças a 
esse toma cá, dá lá Sarney 
ficou 5 anos no poder e foi 
substituído por Collor.

(*) - Jornalista, professor e 
comentarista da Record News, do 

Portal R7 e Nova Brasil FM  
(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Toma cá,  
dá lá
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News@TI
as melhores ações para a atenção e o cuidado com a saúde mental 
e física de seus colaboradores. A solução foi pensada analisando o 
cenário atual e pode ser extremamente estratégica para as empresas.   
Diante desses dados, pode-se compreender que a força de trabalho foi 
muito impactada e as empresas cada vez mais buscam entender qual 
o papel delas nesse cenário. Aos interessados que quiserem realizar o 
mapeamento, basta acessar o link e fazer o cadastro inicial: materiais.
cuidas.com.br/saude-mental-material-e-mapeamento.

Ferramenta mapeia melhorias para a saúde 
mental de colaboradores

@A healthtech Cuidas, criada em 2018, tem como modelo de negócio 
o cuidado com a saúde física, mental e social dos colaboradores, 

apoiando as empresas com dados de saúde que auxiliem na melhora 
da qualidade de vida e performance. A Cuidas desenvolveu uma ferra-
menta, especializada para profissionais de RH, que é capaz de mapear 

ricardosouza@netjen.com.br

Startups de tecnologia:  
oito estratégias de marketing digital 

que vão alavancar o seu negócio!
As startups são um modelo de negócios líder que impulsiona a inovação e o crescimento econômico em todo o 
mundo. A cada ano, novos tipos de produtos e serviços são criados por startups

Ari Lisjak (*)

Eles servem como um grande 
exemplo de criatividade e ambi-
ção empreendedoras, bem como 

o surgimento de conceitos inovadores. 
Mas, nem sempre o marketing é um de 
seus pontos fortes. E é compreensível: a 
maioria delas não começou escrevendo 
estudos de caso e enviando e-mails, mas 
criando tecnologia de ponta. Sem falar 
que, tradicionalmente, o marketing 
digital estava disponível apenas para 
grandes corporações nos setores de 
B2B e B2C.

No entanto, há boas notícias. De 
acordo com o First Site Guide, 7,1% 
das startups no mundo atuam no setor 
de fintech. Seguido por ciências da vida 
e saúde com 6,8%, Inteligência Artifi-
cial com 5,0%, gaming 4,7%, adtech 
3,3% e edtech com 2,8%. As startups 
modernas são atraídas pela internet e 
pela tecnologia digital, apesar da falta 
de dados precisos de distribuição do 
setor. Como resultado, um forte plano 
de marketing online é essencial para 
todas as empresas que desejam alcan-
çar o sucesso.

Quando se trata de marketing digital, 
as empresas de tecnologia devem se es-
forçar para investir em muitos aspectos 
diferentes. Mais importante ainda, esta 
ferramenta poderosa veio para ficar e 
pode aumentar rapidamente o sucesso 
de sua startup de tecnologia. Hoje, a 
publicidade na web é mais inclusiva do 
que nunca: ela não conhece fronteiras. 
Por exemplo, se você tem uma empresa 
de software e deseja atingir clientes 
em vários países, o marketing online o 
ajudará a conseguir isso.

Neste artigo, iremos guiá-lo através 
de algumas maneiras de desenvolver 
uma estratégia de marketing digital 
eficaz para sua startup de tecnologia.

1. Começando pelo básico: buyer 
persona

O desenvolvimento de uma buyer per-
sona é a etapa mais crítica no marketing 
digital e é por isso que a colocamos na 
vanguarda. Isso inclui a coleta de deta-
lhes importantes sobre o seu público, 
como idade, nome, localização, renda, 
emprego, suas demandas e como busca 
produtos e serviços na internet. Depois 
de coletar essas informações, você pode 
se concentrar em construir a estraté-
gia de marketing certa. Há evidências 
suficientes para sugerir que a buyer 
persona é essencial para todos os ne-
gócios modernos. Ainda mais quando 
se trata de uma startup de tecnologia, 
já que muitos especialistas em TI já 
aderiram à iniciativa para oferecer seus 
serviços a clientes em todo o mundo.

2. E-mail marketing
Você sabia que o marketing por e-

-mail continua a dominar o mundo do 
 marketing de startups? Essa ferramen-
ta permite que você se conecte com 
seu público-alvo de uma forma que 
nenhum outro canal consegue. Embora 
seja uma plataforma que já existe há 
muitos anos, ainda é um dos canais de 
inicialização mais eficazes, e é por isso 
que os gigantes do marketing sugerem 
confiar em soluções de boletins infor-
mativos por e-mail para aproveitar todo 
o potencial do marketing por e-mail.

alguém pesquisa uma palavra-chave 
relacionada ao seu negócio.

6. Marketing de influência
Líderes de tecnologia proeminentes 

com muitos seguidores nas mídias 
sociais têm autoridade e influência no 
mercado e na indústria de TI. O marke-
ting de influência pode ser muito pode-
roso neste setor quando as empresas 
utilizam esses líderes de tecnologia. Se 
eles muitos seguidores em seu setor, 
provavelmente têm influência sobre 
seu mercado-alvo. A parceria com esses 
criadores de conteúdo pode ajudá-lo a 
direcionar o conhecimento da marca 
para o seu público-alvo. Uma vez que 
seu público-alvo está ciente de sua 
startup, seu objetivo é alcançado.

7. Inclua SEO em todos os lugares
A otimização de mecanismos de 

pesquisa (SEO) é a base do marketing 
digital promissor. Além de ser a base do 
marketing orgânico, é um fator deter-
minante para o sucesso do marketing 
de longo prazo. Na verdade, a maioria 
dos profissionais de marketing e espe-
cialistas associam o SEO a conteúdo 
extenso ou como parte das melhores 
práticas de blog. No entanto, você pode 
usar palavras-chave relevantes em suas 
postagens de mídia social, hashtags, 
descrições de produtos ... Sugerimos que 
você incorpore uma estratégia de SEO 
em suas postagens de blog, curadoria de 
conteúdo geral e estratégia de marke-
ting. Além disso, incluir palavras-chave 
de cauda longa na seleção de tópicos e 
no conteúdo do blog é uma forma eficaz 
de atrair tráfego a longo prazo.

8. Retargeting / Remarketing
O marketing por e-mail, a publicidade 

nas redes sociais e os anúncios de visuali-
zação são excelentes para estratégias de 
retargeting. Retargeting é basicamente 
uma campanha de marketing baseada 
no comportamento anterior do usuário. 
Por exemplo, o LinkedIn permite que 
você defina anúncios para indivíduos 
específicos com base no que eles fizeram 
em seu site. Ou seja, se alguém visita seu 
site, adiciona um item a um carrinho de 
compras, mas não conclui a compra, você 
pode colocar um anúncio desse produto 
no LinkedIn e / ou enviar ao usuário um 
e-mail personalizado lembrando-o de 
voltar e concluir o compra. Embora os 
termos “retargeting” e “remarketing” às 
vezes sejam usados alternadamente, a 
principal diferença é que a retargeting 
se preocupa principalmente com o en-
vio de anúncios baseados em cookies 
para clientes em potencial, enquanto 
o remarketing é tipicamente baseado 
em e-mail.

(*) É CEO da Isource Marketing.
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3. Comece um blog
Criar um blog é uma das maneiras mais 

bem-sucedidas de começar a aumentar o 
tráfego no setor de startups de tecnolo-
gia. Lembre-se de que você tem grandes 
habilidades tecnológicas para capitalizar, 
então, se escrever não é seu ponto forte, 
contrate criador de conteúdo. É um dos 
métodos mais eficazes para divulgar a 
história de sua marca e divulgar seus 
produtos e serviços. Os blogs ajudam 
no SEO e aumentam seus rankings de 
pesquisa. Aproveite todas as maneiras 
pelas quais você pode se beneficiar de 
seus esforços de conteúdo. Algumas 
ideias são incluir fontes e links relevan-
tes e confiáveis   em suas postagens de 
blog, vincular o conteúdo de seu site às 
postagens e escrever blogs de visitantes 
para melhorar o conhecimento da marca 
e divulgar seu nome. Os blogs também 
oferecem muita versatilidade. Você pode 
decidir a direção do seu blog e o tipo de 
conteúdo que deseja compartilhar. Por 
exemplo, você pode escrever sobre qual-
quer coisa, desde tópicos de tecnologia 
especializados a notícias do setor.

4. Redes sociais
Embora a mídia social seja uma pla-

taforma de rede poderosa, ela também 
evoluiu para uma ferramenta de marke-
ting inteligente que empresas em vários 
setores usam para ampliar seu alcance. 
E porque é uma plataforma enorme, 
elaborar a estratégia de marketing de 
mídia social da sua startup pode ser 
opressor. Você pode começar determi-
nando a plataforma que se adapta à sua 
marca. Facebook, Twitter, Instagram, 
Tik Tok, Reddit, Pinterest e LinkedIn 
cada uma delas têm coisas exclusivas a 
oferecer. Todas têm muitas maneiras de 
se envolver o público, desde participar 
da discussão sobre uma hashtag de ten-
dência até publicar artigos no LinkedIn e 
capacitar os funcionários a agir em nome 
da sua empresa. Participe de grupos 
do LinkedIn e responda a perguntas 
no Quora. Ao mesmo tempo, busque 
discussões que sejam relevantes para 
a solução que você oferece e encontre 
uma maneira de ajudar.

5. Use publicidade de pesquisa paga 
(SEM)

A pesquisa paga se tornou um canal 
de publicidade muito popular para 
startups. Ele permite que os usuários 
comprem tráfego direcionado a laser 
em mecanismos de busca como Google 
e Bing, duas das principais redes de 
busca paga que oferecem a capacidade 
de direcionar palavras-chave em um 
modelo de preço de custo por clique 
(CPC). Usando qualquer uma dessas 
redes, você pode criar anúncios perso-
nalizados para sua startup que apare-
cem nos resultados de pesquisa quando 

Prêmio ABII 2021: grande final  
é no dia 27 de outubro

As empresas Erzinger (com 
dois projetos), TERMICA So-
lutions, Latos, I3C e Hedro 
conquistaram vagas na grande 
final do Prêmio ABII 2021, com 
cases de indústria 4.0. O prêmio, 
reconhecido nacionalmente por 
destacar projetos que desenvol-
vem ou utilizam as tecnologias 
habilitadoras da indústria 4.0, é 
realizado anualmente pela ABII – 
Associação Brasileira de Internet 
Industrial.

A grande final ocorre ao vivo 
neste dia 27 de outubro, às 17 
horas, com transmissão nos ca-

nais do YouTube e LinkedIn da 
associação. Em sua 4ª edição, o 
prêmio funciona como um palco 
para as empresas mostrarem seus 
projetos ao mercado e também 
ajuda a inspirar novas possibilida-
des, mostrando na prática como 
as empresas estão aplicando as 
tecnologias no país. Neste ano, a 
grande novidade é que o prêmio 
foi aberto para participação de 
todas as empresas que forne-
cem soluções ou estão sendo 
transformadas pela indústria 
4.0 (https://www.youtube.com/
watch?v=txSYrgvu65I).
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repositório de dados de serviço para o Veritas NetBackup. O Recovery 
Vault fornece resiliência a ataques de ransomware de missão crítica como 
um nível de armazenamento com lacuna de ar para backups, ao mesmo 
tempo que proporciona redução de custos e diminui a complexidade 
do uso de armazenamento em nuvem de uma seleção de provedores 
líderes para retenção de longo prazo, com confiabilidade ainda maior 
para a recuperação de dados de backup. Mais informações em: (www.
veritas.com/recoveryvault)

E - Mercado Ferroviário
As empresas Greenbrier Maxion e AmstedMaxion, originárias da Fábrica 
Nacional de Vagões (FNV) – a primeira fábrica de vagões do Brasil, 
estão completando 78 anos de atividades neste mês.  Com tradição, 
expertise, alta tecnologia e inovação, as empresas estão preparadas para 
atender os avanços do transporte de carga por ferrovias, previstos para 
acontecer nos próximos anos, provendo às operadoras. Usuários finais 
e autorizatários vagões de alta performance para o transporte de todos 
os tipos de carga, truques, serviços, componentes e rodas ferroviárias, 
além de componentes para os setores de mineração e de máquinas 
para construção através das peças produzidas com aço especial. O de-
senvolvimento mais recente é o vagão total sider FTT para transporte 
de celulose, que já está em operação desde fevereiro. Saiba mais em: 
(www.gbmx.com.br). 

F - Black Friday e Natal
A Fecomércio RJ e o Senac RJ promovem na quarta-feira (27), às 19h, 
palestra gratuita voltada para pequenos e médios empresários impul-
sionarem suas vendas na Black Friday e no Natal. Luiz Antonio Secco, 
diretor da Azov Consultoria e Educação, e Pedro Scripilliti, especialista 
em montagem e gestão de e-commerce, irão abordar as melhores práticas 
de vendas e de fortalecimento de marca neste momento de retomada 
econômica do comércio. Com vacinação avançada, queda nos índices 
de internações e óbitos, retorno de atividades presenciais e a retomada 
do crescimento do varejo nos últimos meses, os participantes que ainda 
não viram seus negócios avançarem serão levados à reflexão: o proble-
ma é realmente o mercado ou a marca? Mais informações e inscrições: 
(https://www.rdmdpelointerior.com.br/especialblackfriday).  

G - Cafés Especiais
Os cafés especiais brasileiros darão cheiro e sabor ao Pavilhão do Brasil 
na Expo Dubai. Ao todo, a Apex-Brasil levou sete diferentes marcas de 

A - Livros Infantís
O Itaú Social está com inscrições abertas para o Edital Leia para uma 
Criança, que selecionará os livros infantis de literatura que farão parte 
da campanha nacional de incentivo à leitura em 2022. Como na última 
edição, o programa selecionará exclusivamente livros que representem 
questões dos universos culturais negros e indígenas. Editoras de todo o 
país, exceto as contempladas no último edital, podem submeter até cinco 
títulos, até o dia 29 de outubro, pelo site (www.itausocial.org.br/editais).  

B - Packaging Awards
As inscrições para 33ª edição do Packaging Innovation Awards foram 
prorrogadas para até o próximo dia 28. A premiação, realizada pela Dow, 
reúne anualmente as principais novidades na indústria de embalagens 
com foco no avanço tecnológico, na sustentabilidade e na melhoria da 
experiência do usuário. O prêmio destaca os projetos, novos pontos 
de vista e ideias que estão ampliando os horizontes da indústria para 
apresentar verdadeiras inovações que podem simplificar o comércio, 
impactar a sociedade e impulsionar a economia circular do plástico. A 
participação no prêmio é gratuita e os projetos inscritos podem envolver 
os diferentes tipos de embalagem, desenvolvidas em qualquer material. 
Mais informações: (www.dow.com/en-us/market/mkt-packaging/packa-
ging-innovation-award.html).

C -  Supermercados em Expansão
Levantamento realizado pela Geofusion, líder no segmento de inteli-
gência geográfica, aponta que o ritmo de abertura de supermercados 
no primeiro semestre de 2021 superou o índice registrado no período 
pré-pandemia. Enquanto o primeiro semestre de 2020 teve 8,4% de novas 
lojas a mais que no mesmo período do ano anterior, nos seis primeiros 
meses de 2021, o número de novas unidades registrou alta de 43,9%. 
O setor, considerado essencial para o comércio varejista, foi um dos 
poucos que manteve-se a pleno vapor mesmo durante o auge da crise 
sanitária. Destacam-se, nesse contexto, o fato das pessoas terem ficado 
mais tempo em casa, com o aumento do consumo de alimentos nos 
domicílios, e o pagamento do auxílio emergencial, que garantiu renda 
mínima aos mais vulneráveis. Saiba mais em: (www.geofusion.com.br).

D - Resiliência contra Ransomware
A Veritas Technologies anuncia o lançamento do Veritas NetBackup 
Recovery Vault, novo serviço de armazenamento na nuvem, que oferece 
processos ainda mais simplificados, totalmente gerenciado como um 

alto padrão, com paladares e acentos únicos. Desses, três são originários 
de produtores que participam do projeto setorial ‘Brazil: The Coffee Na-
tion’, cujo objetivo é promover os cafés especiais brasileiros no exterior. 
As marcas escolhidas para serem servidas no Pavilhão do Brasil -- Santa 
Lúcia, Espírito Santo, Lady Marmalade, Crazy Coffee, Rancho Grande, 
Santa Edwirges e Bom Jardim -, são comercializadas pela Gold Box, 
grãos torrados, cultivados a mais de 900 metros acima do nível do mar, 
em condições para garantir a excelência na produção. Outras informa-
ções: (www.expo2020dubai.com) e (www.brasilexpodubai2020.com). 

H - Proteção ao Pix
O Santander lançou o Seguro Transações, modalidade criada para pro-
teger o cliente pessoa física que realiza, sob coação, transferências via 
Pix, DOC, TED e TEF. Os crimes envolvendo operações online migram o 
tempo todo e, atualmente, estão mais expostas as pessoas que possuem 
aplicativos bancários habilitados no celular. O cliente contará com a 
proteção do seguro quando ele for coagido a realizar um Pix ou uma 
transferência a partir de sua conta corrente no Santander, respeitando 
um período de carência. No caso de fraudes e golpes, a orientação é que 
o cliente se certifique, antes de realizar suas movimentações, sobre a 
idoneidade do destinatário dos recursos, já que este tipo de transação 
não será coberta pelo novo seguro.

I - Instituições de Ensino
A Fundacred, fundação sem fins lucrativos com atuação nacional no 
segmento de crédito educacional, é patrocinadora do 23° FNESP, o 
maior fórum de ensino superior do Brasil. O evento acontece de forma 
híbrida, na quarta (27) e quinta-feira (29), a partir das 9h. Estarão 
presentes diversos especialistas de educação em debates, palestras e 
workshops para refletir, especialmente, o panorama da crise e os novos 
caminhos a serem adotados pelas Instituições de Ensino Superior (IES). 
O tema é “Educação Superior além da crise: Por que as IES não vão 
desaparecer?”, com o objetivo de abordar os prognósticos e soluções 
gerados pela crise educacional. Mais informações: (https://www.semesp.
org.br/fnesp/inscricoes/).

J - Aplicativo de Mobilidade
O  inDriver, aplicativo de mobilidade russo, acaba de conquistar 
um importante espaço dentre a categoria ao atingir o marco de 
100 milhões de downloads no mundo. No Brasil, há apenas três 
anos e presente em todos os estados, o inDriver passa agora a 
ser um dos três aplicativos mais utilizados, tanto em número de 
downloads quanto em alcance geográfico, de acordo com a Sensor 
Tower e AppAnnie. Com modelo diferenciado e único em relação 
aos outros aplicativos de mobilidade, é pioneiro em proporcionar 
que passageiros e motoristas negociem os termos da viagem de 
modo independente, especialmente sobre os valores das corridas. 
Ao longo do último ano, a inDriver diversificou seus serviços, ofe-
recendo serviços intermunicipais, entregas e transporte de cargas. 
Mais informações em: (www.indriver.com). 

Saiba o que fazer quando 
sua empresa sofrer um 

ataque hacker

Os ataques cibernéticos 
aumentaram muito 
em todo o mundo e 
principalmente entre 
as empresas brasileiras

Somente no primeiro 
trimestre de 2021, o 
Brasil sofreu mais de 3,2 

bilhões de tentativas de ata-
ques. O país lidera o ranking 
da América Latina, com quase 
metade dos 7 bilhões de ten-
tativas no período. 

Atualmente, os ataques 
mais comuns são via phishing 
- técnica de engenharia social 
usada para enganar usuários 
e obter informações confiden-
ciais -, ransomware - código 
malicioso que tornam inaces-
síveis os dados armazenados 
em um equipamento, geral-
mente usando criptografia -, 
e vírus - software malicioso 
desenvolvido por programa-
dores geralmente inescru-
pulosos. 

Por isso é fundamental 
que as empresas invistam 
na prevenção e tenham um 
plano de resposta a incidente 
caso aconteça. Se não têm, 
o momento de criar é agora. 
Quanto mais dependente da 
tecnologia é o negócio, mais 
importante é manter os dados 
protegidos. Os alvos mais pro-
pícios são aqueles com falta 
de ambiente de navegação 
seguro para os usuários, ou, 
quando presente, conta com 
proteções muito básicas. 

Não conscientizar os cola-
boradores é um fator muito 
comum nesses casos. Eles 
são os alvos preferidos dos 
cibercriminosos por estarem 
em constante uso da internet 
- até para uso pessoal, como 
em redes sociais -, tornando 
um caminho muito fácil para 
vazamentos e golpes, levan-
do a um prejuízo financeiro, 
tanto para a empresa quanto 
para seus clientes. Além 
disso, as instituições perdem 
valor competitivo frente aos 
concorrentes, sem contar a 
imagem negativa diante do 
mercado.

Em caso de um incidente de 
segurança, a primeira coisa a 
se fazer é avaliar internamen-
te a sua natureza, a categoria 
e seu nível de gravidade e 
quantidade de titulares de 
dados afetados. Após essa 
análise, é imprescindível 

comunicar ao especialista e/
ou responsável na instituição 
por seguir as normas da Lei 
Geral de Proteção de Dados 
(LGPD). Em caso de risco 
ou danos gravíssimos aos 
titulares, deve-se comunicar 
à Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD). 

Após os primeiros passos 
legais, a transparência é a 
base da segunda etapa. É 
essencial demonstrar clareza 
aos colaboradores, clientes e 
fornecedores e comunicá-los 
do ocorrido e das decisões que 
foram tomadas - principal-
mente se houver evidências 
que a privacidade dos mes-
mos foram comprometida. 
Identifique as pessoas que 
tiveram seus dados expostos 
e avise-os cuidadosamente 
e de maneira personalizada. 

Aos que não foram atin-
gidos diretamente, após a 
situação controlada, devem 
ser informados, provando que 
não houve prejuízos. Melhor 
do que estar preparado para 
caso o incidente ocorra, é 
não deixar com que ele acon-
teça - e alguns passos são 
importantes para minimizar 
as possibilidades. 

Ter meios de proteção 
eficientes e checados recor-
rentemente, estabelecer um 
programa de conscientização 
para orientar os colabora-
dores e aplicar testes de 
simulação recorrentes, saber 
identificar os riscos e pontos 
cruciais que o negócio ou 
segmento enfrenta e ter um 
Plano de Continuidade de 
Negócios (PCN) em caso de 
um incidente são as principais 
alternativas.

As organizações, no geral, 
estão mais preocupadas com 
o tema segurança da infor-
mação, e isso ocorre devido 
ao grande número de casos, 
incidentes, notícias na mídia 
e advento da LGPD. Elas 
não estão só investindo em 
tecnologia, mas também na 
conscientização dos colabo-
radores. 

As empresas que incluem 
esse investimento como 
prioridade já estão sentindo 
impacto positivo nos proces-
sos internos, com os clientes e 
também com os fornecedores. 

(*) - Especialista de Segurança, 
é Head de Cibersegurança da 

Compugraf.

Denis Riviello (*)

A Petrobras anunciou a manutenção do crescimento 
no terceiro trimestre de 2021, com um aumento de 1,2% 
em relação ao trimestre anterior. O aumento na produção 
média de óleo, líquido de gás natural (LGN) e gás natural 
alcançou 2,83 milhões de barris de óleo equivalente por 
dia (boed). “O resultado confirma a boa performance ope-
racional da companhia num cenário ainda de restrições 
em função da pandemia da Covid-19. 

O aumento da produção neste trimestre é devido, prin-
cipalmente, à entrada em operação em agosto do campo 
de Sépia e à maior média de produção no trimestre campo 
de Atapu, que atingiu a capacidade máxima no início de 
julho, confirmando o bom desempenho dos poços e da 
plataforma”, detalhou a estatal. Tanto Sépia como Atapu 
estão localizados no pré-sal da Bacia de Santos, que vem 
se consolidando como uma área excepcional com grandes 
reservas, baixo risco e custos competitivos. 

A produção no pré-sal totalizou 2,01 milhões de boed no 
terceiro trimestre, representando 71% da produção total 
da empresa. A parcela de petróleo do pré-sal utilizado nas 
refinarias da Petrobras segue crescendo e, em setembro, 
alcançou um novo recorde de 1,1 milhão de bpd, com 
participação de 65% na carga processada. Na média do 
trimestre, o petróleo do pré-sal representou 63% da carga 
total. Em relação ao gás natural, a Petrobras informou que 

Houve aumento de 1,2% em relação ao trimestre anterior.
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No que depender da 
equipe econômica, 
o Auxílio Brasil, pro-

grama que pretende substi-
tuir o Bolsa Família e pagará 
um benefício de R$ 400, 
poderá ser financiado com 
cerca de R$ 30 bilhões fora 
do teto de gastos, disse o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, ao confirmar parte 
do pagamento do benefício 
fora da regra fiscal.

Segundo ele, o governo 
deve pedir um “waiver” (per-
dão temporário) do teto de 
gastos para tornar viável o 
novo programa social. Esse 
waiver teria “um número 
limitado, de pouco mais de 
R$ 30 bilhões”.

Apesar de admitir a inten-
ção de flexibilizar a regra 
fiscal, Guedes disse que o go-
verno continua comprometi-
do a buscar o reequilíbrio das 
contas públicas. “Estávamos 
estudando se faríamos uma 
sincronização de despesas, 
que são salários que seguem 
um índice, e o teto de gastos, 
que segue outro índice. Seria 
uma antecipação da revisão 

Comprometimento com equilíbrio fiscal será mantido, 
afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes.
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Auxílio Brasil: ministro diz que 
governo usará R$ 30 bi fora do teto
Apesar de admitir a intenção de flexibilizar a regra fiscal, Guedes disse que o governo continua 
comprometido a buscar o reequilíbrio das contas públicas

de gastos representaria uma 
medida populista. Segundo 
ele, o programa é emer-
gencial e tem o objetivo de 
aliviar o peso da inflação 
sobre a população mais vul-
nerável até o fim de 2022. 
Reafirmou que o governo 
continua comprometido com 
as reformas estruturais na 
economia. “Queremos ser 
um governo reformista e 
popular. Não populista. Os 
governos populistas estão 
desgraçando seus povos na 
América Latina. Continuare-
mos lutando por reformas. 
Quem dá o timing [o tempo] 
é a política”, declarou.

Por sua vez, o ministro da 
Cidadania, João Roma, con-
firmou que os pagamentos 
do Auxílio Brasil começarão 
em novembro com um valor 
mínimo 20% superior aos 
benefícios atuais do Bolsa 
Família. Assim que possível, 
haverá um complemento 
para elevar os benefícios 
mensais para R$ 400. Se-
gundo Roma, esse valor foi 
pedido pelo presidente Jair 
Bolsonaro (ABr).

do teto de gastos, que está 
para 2026”, explicou.

A emenda constitucional 
que criou o teto de gastos 
limita o crescimento dos 
gastos federais à correção 
do limite do ano anterior 
pela inflação oficial pelo 
IPCA. O índice de correção 
só seria revisado em 2026, 
dez anos após a institui-
ção do teto. Para Guedes, 
a posição da Economia 
para fontes permanentes 
já foi dada. “PEC dos Pre-

catórios mais reforma do 
IR daria um bolsa família 
permanente de um certo 
nível”. Guedes se refere 
à taxação da distribuição 
de lucros e dividendos, 
incluída na segunda fase 
Reforma Tributária, que 
não avançou no Senado, 
embora tenha sido apro-
vada na Câmara. 

O ministro reagiu às críti-
cas de que o financiamento 
parcial do Auxílio Brasil 
com recursos fora do teto 

Petrobras anuncia crescimento da 
produção no terceiro trimestre

segue empenhando todos os esforços para maximizar a 
oferta e contribuir no enfrentamento da crise hídrica que 
afeta o país. 

No terceiro trimestre, a geração de energia elétrica foi 
de 4.162 MW médios, um aumento de 26,2% em relação 
ao trimestre anterior. O volume de venda de gás natural 
neste trimestre atingiu 89 milhões de m³/dia, um aumento 
de 7 milhões de m³/dia em relação ao segundo trimestre, 
devido ao maior despacho termelétrico. O volume de GNL 
regaseificado também cresceu e alcançou uma média de 
30 milhões de m³/dia, aumento de 66,7% em relação ao 
trimestre anterior (ABr).



A dificuldade de empreender 
em um país que não 
investe na educação

Há anos, os 
empreendedores da 
área industrial tem se 
ressentido da falta de 
qualificação da mão-
de-obra para o chão de 
fábrica

Vivemos uma dicoto-
mia do enorme exér-
cito de desemprega-

dos contra a falta absoluta 
de profissionais qualificados 
nos diversos setores da 
indústria. Um estudo feito 
pela CNI – Confederação 
Nacional da Indústria indica 
que, no Brasil, apenas 9,7% 
das matrículas do ensino 
médio são em cursos de 
educação profissional. Na 
Alemanha, na Dinamarca, 
na França e em Portugal 
esse percentual é superior a 
40% e alcança cerca de 70% 
na Áustria e na Finlândia. 

Entre as empresas ouvi-
das pela CNI e que relatam a 
falta de trabalhador qualifi-
cado, 96% afirmam que têm 
dificuldades para contratar 
operadores. Ainda na área 
de produção, 90% das em-
presas dizem que enfrentam 
dificuldades para encontrar 
trabalhadores de nível téc-
nico. Também há falta de 
profissionais qualificados 
para as áreas de vendas e 
marketing (82%), adminis-
trativa (81%), engenharia 
(77%), gerencial (75%) e 
pesquisa e desenvolvimento 
(74%).

Essas informações estão 
na Sondagem Especial – 
Falta de Trabalhador Quali-
ficado, da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI). 
De outro lado, de acordo 
com os dados do Projeto 
Indústria 2027, realizado 
pela CNI e o IEL, em pouco 
menos de 10 anos, somente 
20% das indústrias estarão 
no patamar da indústria 
4.0, o que aponta o descaso 
da educação brasileira, e 
também o desinteresse de 
algumas empresas em apli-
car uma parte da renda em 
segmentos de tecnologia e 
atualização técnicas. 

Com experiência superior 
a 15 anos no mercado de co-
nectores elétricos, tive que 
passar por diversas melho-
rias, tanto em minha gestão 
quanto no aprendizado de 
minha equipe, principal-
mente por se tratar de um 
campo de atuação que exige 
constante progresso. O se-
tor de energia representa 
uma enorme importância na 
economia do país e também 
socialmente, pois inúmeras 
atividades do cotidiano ne-
cessitam do abastecimento 
elétrico, como shopping, 
escritórios, consultórios 
médicos ou odontológicos, 
estabelecimentos públicos 
e a sua própria residência! 

Compreende como a ele-

tricidade está conectada a 
praticamente tudo na vida 
das pessoas e até mesmo 
no mercado de trabalho, 
que faz a roda da sobre-
vivência girar? Então, a 
partir dessa perspectiva, é 
possível enxergar os perigos 
de não investir nessa área 
e nas outras que tem igual 
relevância.

No começo de 2020, foi 
publicado pela imprensa 
que o setor de energia elé-
trica deveria receber R$ 456 
bilhões em investimentos, 
sendo R$ 303 bilhões em 
geração centralizada, R$ 50 
bilhões em geração distri-
buída e R$ 104 bilhões em 
transmissão. Óbvio que tais 
aplicações são importantís-
simas, porém precisamos 
avaliar a possibilidade de 
investir ainda em educação 
e capacitação dos profis-
sionais. 

A mesma lógica pode 
ser sobreposta em outros 
modelos de indústria, como 
alimentícia, transformação, 
higiene e demais. Amplian-
do essa observação, chego à 
conclusão que, se houvesse 
um melhor aproveitamen-
to com foco em educar a 
comunidade da indústria, 
inúmeros problemas seriam 
resolvidos. 

O primeiro seria os erros 
de comunicação, hoje 38 
milhões de pessoas são 
considerados analfabetos 
funcionais, com idades 
entre 15 a 64 anos, e vale 
lembrar que o setor indus-
trial emprega desde os mais 
jovens até os indivíduos de 
mais idade, então nos faz 
ficar em alerta. 

Saber ler não é suficiente, 
o mercado pede seres mais 
críticos, curiosos, com am-
bição aguçada, atenciosos 
e com comportamento 
empreendedor. Tudo isso 
só é possível com uma popu-
lação qualificada e com ín-
dices maiores de educação. 

Quando alertamos a res-
peito de capacitação pro-
fissional, não é somente 
em relação à mão de obra 
qualificada e treinada, claro 
que isso é importante, espe-
cialmente quando falamos 
do chão de fábrica, pois 
essas pessoas são impor-
tantíssimas. 

Porém, é necessário 
“criar” profissionais que 
saiam do automático, que 
contribuam para o futuro 
das empresas e do país, 
consequentemente. Indi-
víduos dispostos a  evoluír 
também estão dispostos a 
melhorar o que está em volta 
deles, e são esses cidadãos 
que contribuem para uma 
economia mais estável, para 
mudanças positivas e que, 
lá na frente, vão investir 
exatamente na área que fez 
com que eles crescessem.

 
(*) - É engenheiro elétrico e diretor 

presidente da KRJ (www.krj.com.br).

Roberto Karam Jr (*)
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Lei proíbe sacrifício de animais 
pelas zoonoses

Foi publicada ontem (21) no Diário Oficial da União a Lei 
nº 14.228/2021 que proíbe o sacrifício de cães e gatos pelos 
órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e outros 
estabelecimentos oficiais similares. A medida foi sancionada 
pelo presidente Jair Bolsonaro e entra em vigor em 120 
dias. O objetivo é proteger os animais que são recolhidos 
da rua por essas entidades e estimular a adoção e resgate 
por entidade de proteção dos animais.

Somente os animais com males, doenças graves ou enfermi-
dades infectocontagiosas incuráveis que coloquem em risco 
a saúde humana e a de outros animais poderão passar por 
eutanásia. Neste caso, o procedimento deverá ser justifica-
do por laudo do responsável técnico pelo estabelecimento, 
precedido, quando for o caso, de exame laboratorial. As 
entidades de proteção animal devem ter acesso irrestrito à 
documentação que comprove a legalidade da eutanásia (ABr).

Um dos momentos mais aguardados, a chegada do 5G 
no Brasil pode demorar mais tempo do que se imagina. De 
acordo com um dos especialistas da Fibracem, indústria 
brasileira especializada no setor de comunicação óptica, 
Adriano Rodrigues Fraga, acredita-se que as capitais 
brasileiras poderão ofertar a tecnologia apenas no início 
de 2023 e que isso ocorrerá devido à complexidade das 
negociações, apesar da previsão ser para julho de 2022.

Para o especialista, mesmo com a confirmação da Anatel, 
para realização do leilão 5G marcada para novembro, o 
processo deve sofrer uma série de tentativas de impugna-
ções, até a concessão final dos ganhadores das faixas de 
frequências ofertadas. “Ainda existem as discussões que 
influenciam na chegada da tecnologia, como as exigências 
de implantação da rede 4G em rodovias e disponibilização 
de Internet para as escolas públicas. Essas negociações 
podem atrasar o início da oferta do 5G para a população”, 
analisa.

Mesmo com o possível atraso da chegada da tecnologia, 
o que o consumidor final de internet pode esperar com 
a chegada do 5G no Brasil? Segundo o gerente técnico e 
comercial da Fibracem, Sebastião Rezende, a principal 
mudança percebida pelo consumidor será a velocidade 
de transmissão, que pode chegar até 20 vezes mais rápida 
que a tecnologia 4G. A partir do 5G também será possível 
ter uma abrangência ainda maior de cobertura de inter-
net, passando de uma quantidade de 100 mil conexões 
por km2 [caso do 4G] a uma densidade que pode chegar 
a um milhão de conexões.

Quanto vai custar ao consumidor? Como acontece em 
grande parte dos produtos de inovação ou tecnologia, a 
disponibilidade do 5G e os custos dos dispositivos com-
patíveis com esta tecnologia, como aparelhos celulares, 
tendem a ser altos. “Porém, pode ser que a concorrência 
entre os fabricantes de dispositivos, assim como entre os 
provedores de internet, mirando um consumo em massa, 

A principal mudança será a velocidade de transmissão, que 
pode chegar até 20 vezes mais rápida que a tecnologia 4G.

Em 2018, o Brasil con-
quistou sua primeira 
startup unicórnio e 

em três anos o número saltou 
para 20. 

Por se tratar de um país 
emergente que apresenta 
muitas problemáticas, o ce-
nário é atrativo para startups 
se desenvolverem. Segundo 
a Associação Brasileira de 
Startups, a expectativa é de 
que, em cinco anos, o núme-
ro de empresas unicórnio 
no país pule de 20 para 100. 

“Hoje, o Brasil tem mais de 
12 mil startups e elas são o 
primeiro passo para as em-
presas unicórnio. O mercado 
tem espaço para que elas 
recebam mais investimentos 
e alcancem outros níveis de 
crescimento, mas é preciso 
focar em planejamento e 
estratégias para tangibili-
zar isso”, conta Fernando 
Patara, sócio da 2simple, 
empresa de assessoria e 
consultoria para startups. 

No mundo existem mais 
de 600 instituições avaliadas 

Startups brasileiras sonham 
em se tornar unicórnios

O termo unicórnio, dentro do mundo dos negócios, foi definido em 2013 pela fundadora da Cowboy 
Ventures, Aileen Lee, para designar empresas avaliadas em mais de US $1 bilhão de dólares

da companhia de inovação 
Distrito, Inside Venture 
Capital, 95% do volume 
investido é centralizado em 
late stage, empresas em es-
tágio avançado, o que mostra 
que temos muito dinheiro 
concentrado em poucos pro-
jetos. Visto que em número 
de rodas de investimentos, 
69% vão para startups em 
nível semente e incial. 

Ou seja, antes de chegar no 
objetivo de US $1 bilhão de 
dólares, existe um caminho 
que precisa ser percorrido. 
O cenário atual também 
abre portas para empreen-
dedores que sonham em 
se tornar unicórnios, mas 
muitas instituições precisam 
passar por algumas rodadas 
até chegar lá. 

“O Brasil concentra boa 
parte dos investimentos em 
empresas da América Latina 
e é por aí que as startups de-
vem começar a sonhar com 
o primeiro bilhão”, finaliza. 
- Fonte e outras informações: 
(www.2simple.com.br).

A expectativa é de que, em cinco anos, o número de empresas 
unicórnio no país pule de 20 para 100.
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em pelo menos 1 bilhão de 
dólares e vale dizer que o 
Brasil se encontra entre os 
10 países com maior número 
de unicórnios. Patara explica 
que esse é um ecossistema 
que segue aquecido e pro-
mete se manter por um bom 
tempo assim, uma vez que 
o modelo de negócio tem 
sido bastante suportado por 
mercados em ascensão. 

Um levantamento realiza-
do pela CB Insights mostrou 
os segmentos de Fintech 
e Software & Serviços de 

Internet como os que mais 
aparecem na lista de empre-
sas unicórnio no mundo. “O 
potencial de crescimento é 
visível, porém nem sempre 
todas as instituições vão ser 
assistidas da mesma forma. 
Vale ressaltar que a estrutu-
ração e o planejamento de 
uma empresa não devem ser 
deixados de lado. Para che-
gar lá, é preciso construir um 
negócio sólido e sustentável 
anteriormente”, reforça o 
executivo. 

De acordo com o relatório 

5G deve chegar primeiros às capitais, 
mas só a partir de 2023
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faça com que os preços reduzam, ou, não sofram grandes 
variações em relação aos atuais”, ressalta Sebastião. 

Para o gerente industrial da companhia, Cleverson 
Luiz Weiss, além de dispositivos mobile, a tecnologia 5G 
também estará disponível via wi-fi, para os consumidores. 
No entanto, para viabilizar a utilização do serviço nas 
residências, será necessário que os aparelhos tenham 
compatibilidade. “A previsão é que essa mudança do 4G 
para o 5G ocorra de maneira fluida. O próprio mercado já 
tem trabalhado para se ajustar à nova tecnologia, lançando 
aparelhos compatíveis com a rede”, ressalta.

As redes 5G funcionam por meio de ondas de rádio, assim 
como as 3G e 4G, porém com frequências mais altas. A 
capacidade é maior e o alcance menor que suas anteces-
soras [3G e 4G], o que traz a necessidade de um aumento 
em quatro ou cinco vezes a quantidade de antenas. E para 
que tudo isso funcione bem, será indispensável o fator 
capilaridade, ou volume, de fibra óptica instalada. É aí que 
entram os provedores de internet. - Fonte e informações: 
(www.fibracem.com).

Vivian Rio Stella (*)
 
Uma das ferramentas mais poderosas 

e utilizadas na comunicação é a escrita 
e saber escrever, na realidade, passa por 
alguns fundamentos importantes. 

Em primeiro lugar, é preciso ter cla-
reza quanto à abordagem que deve ser 
usada em cada canal: e-mail, mensagens 
por aplicativo, relatórios, artigos, textos 
jornalísticos e cartas, por exemplo, pre-
cisam ser escritos de maneiras diferentes 
para transmitirem a mensagem desejada. 
Para além disso, existem três mitos que 
fundamentalmente rondam a competên-
cia de escrever e que mais atrapalham 
que ajudam. 

O primeiro é achar que a gramática cor-
reta, por si só, garante um bom texto. É 
claro que conhecer as regras gramaticais 
é importante, mas isso não é suficiente 
para que a escrita seja clara e concisa. Há 
textos que são gramaticalmente corretos 
mas que não têm clareza e, portanto, não 
atingem o seu objetivo. 

Outro mito é em relação ao domínio 
do conteúdo. Muitas pessoas pensam 
que saber muito sobre o assunto ga-
rante uma boa escrita e isso é algo que 

herdamos dos tempos de escola, em que 
as aulas de redação são focadas, muitas 
vezes, no desenvolvimento de temas. 
Argumentação, fundamentação, dados 
e informações relevantes são o ponto 
de partida, mas só dominar o conteúdo 
não necessariamente garante um texto 
de qualidade. 

O terceiro é pensar que o texto é um 
produto acabado, que quem escreve 
bem o faz de primeira e não precisa 
mexer mais no material. Na verdade, é 
o contrário: quem domina a escrita faz, 
reformula, apaga, edita, altera a ordem 
das palavras e dos parágrafos. Escrever 
bem, às vezes, é sobre escrever páginas 
e depois apagar para fazer reformulações 
com o objetivo de atender às necessida-
des daquela mensagem. 

O texto é um processo, uma atividade 
verbal. Edições e reformulações são es-
senciais para que ele fique a contento. 
Além disso, é importante pensar no que 
o leitor espera e o que ele não espera 
ver no texto. Um e-mail, por exemplo, 
não deve ser prolixo e conter muitas 
informações, porque é um canal de co-
municação rápida. 

O mesmo acontece com os aplicativos 

de mensagens, que são mais interativos 
e, portanto, não devem ser usados para 
textos longos. Na linguística, o gênero é 
muito importante. Trata-se, basicamen-
te, de um termo técnico para falar sobre 
o que cada texto deve contemplar. Além 
disso, textos têm movimentos e, para 
isso, o uso de algumas técnicas é funda-
mental, como a inserção de pronomes, 
expressões e conectivos para encadear 
as informações de forma que elas façam 
sentido. 

De maneira geral, portanto, devemos 
encarar a comunicação escrita de uma 
forma mais processual, como uma ati-
vidade interativa, que tem uma expec-
tativa em relação a quem vai receber a 
informação, além de levar em conta as 
técnicas que têm a ver com os movimen-
tos do texto. 

É importante encarar dessa maneira e 
deixar de lado os mitos do texto muito 
gramatical, muito conteudista ou como 
produto. 

(*) - Doutora em linguística pela Unicamp, com 
pós-doutorado pela PUC-SP, especialista em 

comunicação e coordenadora do comitê de 
Comunicação Digital da Aberje. Idealizadora da VRS 

Academy (www.vrsacademy.com.br).

Você sabe escrever? Ou pensa que sabe?
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Matheus Jacyntho (*) 
e Ricardo Gonçalves (**) 

O Pix, por exemplo, 
sistema de transa-
ções instantâneas 

capitaneado pelo Banco 
Central (BC), se tornou 
o segundo meio de paga-
mento mais utilizado no 
país, com 70% da prefe-
rência, perdendo ape-
nas para o dinheiro em 
espécie (71%), segundo 
pesquisa da CNDL e do 
SPC Brasil, em parceria 
com o Sebrae. 

Em terceiro lugar vem 
o cartão de débito (66%) 
e por último de crédito 
(57%). O modelo pro-
move transferências em 
poucos cliques, eliminan-
do atritos para facilitar a 
vida financeira, porém, 
ele traz também riscos 
relacionados a fraudes 
digitais e eventos de 
sequestro relâmpago, 

Os criminosos preferem roubar celulares que já estejam 
desbloqueados, caso contrrário chutam combinações populares.

Cresce 
procura 

por carro 
blindado no 

Brasil
A procura pela blinda-

gem automotiva como 
alternativa de proteção 
está em alta no país. O 
número de veículos blin-
dados no Brasil de janeiro 
a setembro já é maior 
que o total de blindagens 
realizadas em 2020. São 
14.736 carros blindados 
até o momento neste ano, 
enquanto, ao todo, no ano 
passado, 13.837 veículos 
receberam a proteção, de 
acordo com a Associação 
Brasileira de Blindagem 
(Abrablin).

“Esse aumento da pro-
cura pela proteção pode 
ser explicado por dois 
motivos. O primeiro é o 
retorno das atividades 
comerciais e da circulação 
de pessoas nas ruas nessa 
fase de redução da pan-
demia. É quando a crimi-
nalidade também passa a 
atuar mais intensamente, 
a sensação de inseguran-
ça cresce e faz com que 
mais pessoas recorram à 
blindagem como alterna-
tiva de maior proteção”, 
destaca Marcelo Silva, 
presidente da Abrablin.

O segundo motivo, diz 
Silva, “também é reflexo 
da violência, especifi-
camente pela onda de 
sequestros relâmpagos 
realizadas por crimino-
sos para a realização de 
transferências bancárias 
pelo PIX. Esse tipo de 
crime realmente deu um 
salto e muitos cidadãos 
amedrontados buscaram 
maior proteção blindando 
seus veículos”.

São Paulo foi o estado 
que mais blindou veícu-
los de janeiro a setembro 
deste ano. 

Foram blindadas 9.082 
unidades, o que repre-
senta mais de 60% da 
produção de blindados do 
período. Rio de Janeiro, 
com 1.753 veículos blin-
dados (11,9%); e Brasília, 
com 741 carros (5,04%), 
compõem a lista dos três 
maiores produtores de 
blindados para uso civil 
neste período. A procura 
pela proteção blindada 
não é exclusiva de quem 
deseja estacionar seu ve-
ículo em uma blindadora. 
Ela também está aquecida 
no mercado de veículos 
usados.

Nesse sentido, destaca 
o presidente da Abrablin, 
“o perfil de interessado é 
tanto de quem não tem 
recursos disponíveis 
para adquirir um veículo 
zero e mandar blindar 
quanto de pessoas que 
têm condições, mas não 
querem esperar um pra-
zo maior para ter o carro 
e ainda aguardar o ser-
viço de blindagem. Vale 
lembrar que a escassez 
de peças tem atrasado 
a fabricação e entrega 
de novos veículos pelas 
montadoras, aumentan-
do a procura por blin-
dados no mercado de 
usados”.

Para essas pessoas, Mar-
celo orienta que fiquem 
atentas à documentação 
e à procedência da blin-
dagem. “Pesquise se a 
empresa que realizou o 
serviço tem a certificação 
que a autoriza a fazer a 
blindagem, se ainda existe 
e atua no mercado. Pedir 
um laudo técnico ou uma 
vistoria é outro cuidado 
importante, para que 
de fato, mesmo usado, 
o veículo proporcione 
a segurança desejada”, 
conclui. - Fonte e mais 
informações: (www.abra-
blin.com.br).

CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO, Leiloeira Pública Oficial, JUCESP Nº 1.151, CPF Nº
308.078.218-61, leiloeira oficial da gestora GLOBO LEILÕES, Plataforma de Leilão on-line,
CNPJ:37.750.249/0001-24, com endereço profissional na Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar - Bela
Vista, São Paulo - SP, 01311-200, faz saber, pelo presente Edital, que, devidamente autorizados pelo
comitente, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico (On-line), por meio do site:
www.globoleiloes.com.br, a PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE DA DISPOSIÇÃO APLICADA
EM CARRINHO DE BAGAGENS. O Único Leilão terá início imediato após a publicação do edital
em jornal de grande circulação local, e se encerrará no dia 22 de novembro de 2021, às 15 horas e
30 minutos. Deverá ser considerado o horário oficial de Brasília -DF. Será levado à leilão pelo valor de
R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais). Ressalte-se que os lances abaixo do valor de avaliação estão
condicionados a aceitação dos comitentes vendedores, estes, podendo responder até o
encerramento do leilão. Para que todos eventuais interessados possam ter acesso a este leilão, é
publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser consultada no site: www.globoleiloes.com.br. Leiloeiro
Oficial: CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO, JUCESP nº 1.151.

MEZ T1 TRANSMISSORA E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 42.579.834/0001-43 - NIRE 35.300.575.661 - Companhia Fechada - Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 
11/10/2021 - 1. Data, Hora e Local: No dia 11/10/2021, às 11hs na sede da Mez T1 Transmissora e Participações S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), em São Paulo/SP, na Avenida 
Ibirapuera, 1.761, conjunto 151, parte andar 15, Indianápolis, CEP 04029-200. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, conforme faculdade prevista no §4º, artigo 124, da 
Lei 6.404/76, em virtude da presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, a saber MEZ Energia e Participações Ltda. (“Acionista”). 3. Mesa: Maurício 
Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente; Kelly Christine dos Santos, Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 1ª emissão de notas promissórias comerciais, em série única, para 
distribuição pública com esforços restritos, da Companhia, no valor total de R$ 55.000.000,00, na Data de Emissão (“Emissão” e “Notas Promissórias”, respectivamente), mediante 
distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 566/2015, conforme alterada (“Instrução CVM 566”), da Lei 6.385/76, 
conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da CVM nº 476/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis (“Oferta”); e (ii) autorizar a Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia a praticar todo e qualquer ato e tomar todas e quaisquer medidas necessárias ou convenientes à 
realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Cártula (conforme definido abaixo) e demais documentos necessários à Emissão, bem como, ratificar todos e quaisquer 
atos já praticados pela Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia até a presente data visando a implementação da Emissão, incluindo a formalização e efetivação da contratação 
do Coordenador Líder, dos assessores legais e dos demais prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta. 5. Deliberações: As Acionistas, sem ressalvas ou 
emendas, aprovaram integralmente as seguintes deliberações: (i) aprovaram a Emissão e a Oferta, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, com os termos e condições a 
serem estabelecidos nas cártulas das Notas Promissórias (“Cártula”), sendo que as Notas Promissórias, a Emissão e a Oferta terão as seguintes características e condições principais: a) Valor 
Total da Emissão: O Valor Total da Emissão será de R$ 55.000.000,00 na Data de Emissão. b) Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Notas 
Promissórias será a data da sua efetiva subscrição e integralização, conforme prevista na Cártula (“Data de Emissão”); c) Número da Emissão: a Emissão constitui a 1ª emissão de Notas 
Promissórias da Companhia; d) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Notas Promissórias será de R$ 55.000.000,00, na Data de Emissão; e) Atualização Monetária: o 
Valor Nominal Unitário da Cártula não será atualizado monetariamente; f) Quantidade de Notas Promissórias: serão emitidas 1 Nota Promissória; g) Número de Séries: a Emissão será 
realizada em série única; h) Aval: de forma a garantir o fiel, integral e pontual cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Emissora na 
Cártula e no âmbito da Emissão, incluindo o Valor Nominal Unitário, a Remuneração, os encargos e eventuais despesas e custos incorridos, bem como das penas convencionais, indenizações, 
reembolsos, tributos e similares que os titulares da Cártula incorram ou venham a incorrer para a cobrança de seu crédito (“Obrigações Garantidas”), a Nota Promissória contará com o Aval 
de: (i) Mez Energia e Participações Ltda., sociedade limitada, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Ibirapuera, 1.761, 
conjunto 131, 132, 141 e 142, Indianópolis, CEP 04.029-100, CNPJ 37.027.275/0001-29; e (ii) Marcos Zarzur, domiciliado em São Paulo/SP, na Avenida República do Líbano, 1921, CEP 
04501-002, CPF 084.742.748-00 (“Aval” e “Avalistas” respectivamente); i) Prazo e Data de Vencimento: nos termos do caput do artigo 5º da Instrução CVM 566, a Nota Promissória 
terá prazo de até 182 dias contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e de resgate antecipado previstas na Cártula, 
respectivamente; j) Forma, Custodiante, Comprovante de Titularidade e Banco Mandatário: a Cártula será emitida sob a forma cartular e custodiada perante o Itaú Unibanco S.A., 
instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, CEP 04.344-902, São Paulo/SP, CNPJ 60.872.504/0001-23, na qualidade de prestador de serviços de instituição 
depositária (“Custodiante”), sendo que, para todos os fins de direito e efeitos, a comprovação da titularidade da Cártula será feita por meio da posse da Cártula, adicionalmente, caso a Nota 
Promissória esteja depositada eletronicamente na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), a titularidade da Nota Promissória será comprovada pelo relatório expedido pela B3 em 
nome do respectivo titular da Nota Promissória. Foi contratado como prestador de serviços de banco mandatário para a Emissão o Itaú Unibanco S.A. (acima qualificado) (“Banco Mandatário”). 
A Cártula circulará por endosso em preto, sem garantia, de mera transferência de titularidade, conforme disposto no §1º do artigo 4º da Instrução CVM 566, enquanto objeto de depósito 
centralizado, a circulação da Nota Promissória se operará pelos registros escriturais efetuados nas contas de depósito mantidas junto à B3, que endossará a cártula da Nota Promissória ao 
credor definitivo por ocasião da extinção do registro na B3, com exceção do resgate que tenha sido liquidado através da B3; k) Destinação dos Recursos: os recursos captados no âmbito 
da Emissão serão utilizados para: (i) capital de giro da Emissora; e (ii) aumento de capital social nas sociedades investidas para construção, operação e manutenção das instalações de 
transmissão dos projetos de transmissão de energia constantes de seus objetos sociais. l) Remuneração: A Nota Promissória fará jus ao pagamento de juros remuneratórios, incidentes sobre 
seu Valor Nominal Unitário, correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias de juros dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressa na 
forma percentual ao ano, com base 252 Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário, disponibilizado em sua página na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa 
DI”), expressa na forma percentual ao ano, com base 252 Dias Úteis, acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de 2,85% ao ano, base 252 Dias Úteis, calculados de forma 
exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário da Nota Promissória, desde a Data de Emissão, até a data de seu efetivo 
pagamento, conforme os critérios definidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Promissórias - CETIP21”, disponível para consulta na página da B3 na Internet (http://www.b3.com.br), e de 
acordo com a fórmula presente na Cártula;  m) Pagamento de Remuneração e do Valor Nominal Unitário: a Remuneração será paga, juntamente com o Valor Nominal Unitário, em 
uma única parcela na Data de Vencimento, ou, se for o caso, na data de eventual resgate antecipado, no âmbito da Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo), ou, ainda, na 
data de eventual declaração de vencimento antecipado da Nota Promissória em decorrência de um Evento de Inadimplemento (conforme definido na Cártula); n) Resgate Antecipado 
Facultativo Total: a Emissora poderá, a qualquer tempo, resgatar antecipadamente a totalidade da Nota Promissória, a seu exclusivo critério, mediante o pagamento do Valor do Resgate 
Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo) (“Resgate Antecipado Facultativo”). O valor do Resgate Antecipado Facultativo a que farão jus os titulares da Nota Promissória por ocasião 
do Resgate Antecipado Facultativo corresponderá ao Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, apurados desde a Data de Emissão, até a data do efetivo pagamento do resgate 
antecipado (“Data do Resgate Antecipado Facultativo”), acrescido dos Encargos Moratórios (conforme definido na Cártula), se aplicável, devidos e não pagos até a Data do Resgate 
Antecipado Facultativo (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”). A B3 deverá ser notificada pela Emissora sobre o Resgate Antecipado Facultativo com antecedência mínima de 3 Dias 
Úteis da respectiva data prevista para ocorrer o Resgate Antecipado Facultativo, conforme o caso, por meio de envio de correspondência em conjunto com os titulares das Notas Promissórias. 
O pagamento da Nota Promissória resgatada antecipadamente, com relação à Nota Promissória (a) que esteja depositada eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os 
procedimentos operacionais e normas da B3; e (b) que não esteja depositada eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais do Banco 
Mandatário. O Resgate Antecipado Facultativo implica a extinção do título, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, conforme disposto no §4º, artigo 5º, da Instrução CVM 566; o) 
Vencimentos Antecipados: Observados os termos e condições estabelecidos na Cártula, mediante a ocorrência de determinados eventos as Notas Promissórias poderão ser declaradas 
antecipadamente vencidas, de forma automática ou não automática, ocasiões em que serão imediatamente exigíveis todas as obrigações da Emissora referentes às Notas Promissórias. A 
Emissora comunicará a B3 no mesmo Dia Útil da declaração de vencimento antecipado das Notas Promissórias; p) Registro para Distribuição e Negociação das Notas Promissórias: 
As Notas Promissórias serão depositadas (a) para distribuição pública no mercado primário exclusivamente por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e 
operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente no âmbito da B3; (b) para negociação, observadas as restrições dispostas na Cártula, no mercado secundário por 
meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3; e (c) eletronicamente 
na B3. Concomitantemente à liquidação, a Nota Promissória será depositada em nome do titular no Sistema de Custódia Eletrônica da B3. A Nota Promissória somente poderá ser negociada 
entre investidores qualificados nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais, conforme 
disposto no artigo 13 da Instrução CVM 476, e observado o cumprimento das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476 pela Companhia, exceto pelo eventual lote de Nota 
Promissória objeto de garantia firme pelo Coordenador Líder; q) Local de Pagamento: Os pagamentos referentes à Nota Promissória serão efetuados em conformidade com: (i) os 
procedimentos adotados pela B3, caso a Nota Promissória esteja depositada eletronicamente na B3; (ii) em conformidade com os procedimentos do Banco Mandatário; ou, ainda, (iii) na sede 
da Emissora, diretamente ao titular, caso a Nota Promissória não esteja depositada eletronicamente na B3; r) Subscrição e Integralização: A subscrição e integralização da Nota 
Promissória será realizada exclusivamente por meio do MDA. A sua integralização será realizada à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, na Data de Emissão, pelo seu Valor 
Nominal Unitário, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3; s) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares da 
Nota Promissória, os débitos em atraso, devidamente atualizados, ficarão sujeitos: (i) à multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% sobre o valor devido 
e não pago; e (ii) a juros de mora não compensatórios calculados desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% ao mês ou fração de mês, sobre o montante 
devido e não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”); t) Distribuição das Notas Promissórias: As Notas 
Promissórias serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, a qual será realizada sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade 
das Notas Promissórias (“Garantia Firme”), com a intermediação de instituição financeira líder integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), nos termos 
do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de Notas Promissórias Comerciais, em Série Única, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 
1ª Emissão da MEZ 5 Energia S.A.” (“Contrato de Distribuição”), a ser celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder. O Coordenador Líder, com expressa e prévia anuência da Emissora, 
organizará o plano de distribuição das Notas Promissórias, tendo como público alvo da Oferta Investidores Profissionais, observado o disposto na Instrução CVM 476 e no Contrato de 
Distribuição; u) Colocação das Notas Promissórias: A colocação das Notas Promissórias será realizada de acordo com os procedimentos da B3, bem como de acordo com o plano de 
distribuição previsto na Cártula e no Contrato de Distribuição; v) Prorrogação dos Prazos. Serão considerados prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação 
pecuniária relativa à Nota Promissória, até o 1º Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia em que não seja considerado 1 Dia Útil. “Dia Útil” significa qualquer dia que não seja 
sábado, domingo ou feriado declarado nacional; e w) Direito ao Recebimento dos Pagamentos. Farão jus ao recebimento de quaisquer valores decorrentes da Nota Promissória, o titular 
da Nota Promissória no Dia Útil imediatamente anterior a respectiva data de pagamento. (ii) Autorizar a Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia a praticar todo e qualquer ato 
e tomar todas e quaisquer medidas necessárias ou convenientes à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Cártula e demais documentos necessários à Emissão, 
bem como ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia até a presente data visando a implementação da Emissão, incluindo a 
formalização e efetivação da contratação do Coordenador Líder, dos assessores legais e dos demais prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos 
membros da Mesa e pelos acionistas representando o quórum necessário para as deliberações tomadas. São Paulo, 11/10/2021. Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente; 
Kelly Christine dos Santos, Secretária. Acionista: MEZ Energia e Participações Ltda., Por: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur. JUCESP nº 508.174/21-1 em 20/10/2021.

MEZ T1 TRANSMISSORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ 42.579.834/0001-43 - NIRE 35.237.413.531 - Instrumento 
Particular de 1ª Alteração do Contrato Social, para transformação do seu tipo societário em sociedade por 
ações, celebrado em 02/08/2021, cumulada com Assembleia Geral Extraordinária - Data, Hora e Local: Em 
02/08/2021, às 10hs, na sede social, em São Paulo/SP, na Avenida Ibirapuera, S/N, Anexo 1761, conjunto 151 (parte), 15º 
andar, Indianópolis, CEP 04029-100. Convocação: dispensada a convocação nos termos do §2º do Artigo 1.072 da Lei 
10.406/2002 (“Código Civil”), e no §4º, artigo 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) em face da presença dos quotistas 
representando a totalidade do capital social da MEZ T1 Transmissora e Participações Ltda, sociedade empresária, com 
sede em São Paulo/SP, na Avenida Ibirapuera, S/N, Anexo 1761, conjunto 151 (parte), 15º andar, Indianópolis, CEP 04029-
100, com seu Contrato Social devidamente registrado na JUCESP/NIRE 35.237.413.531 (“Sociedade” ou, conforme o caso, 
“Companhia”). Presença: única sócia representando a totalidade do capital social da Sociedade, MEZ Energia e Partici-
pações Ltda., sociedade limitada com sede em São Paulo/SP, na Avenida Ibirapuera, S/N, Anexo 1761, conjuntos 131,132 
e 141,142, Indianópolis, CEP 04029-100, CNPJ 37.027.275/0001-29, com seu Contrato Social devidamente registrado 
na JUCESP sob o NIRE 35.235.996.326. Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente; Kelly Christine dos Santos, 
Secretário. Ordem do Dia: O Presidente da Mesa esclareceu que a reunião tinha por objetivo deliberar (i) a transformação 
do tipo jurídico da Sociedade, de sociedade limitada para sociedade por ações; (ii) consignar que a Companhia permanece 
titular de todos os direitos e obrigações da sociedade; (iii) aprovar a estrutura de administração da Companhia; (iv) a eleição 
dos membros da Diretoria; (v) a aprovação do Estatuto Social; (vi) a eventual instalação de Conselho Fiscal; e (vii) adoção 
do jornal em que serão realizadas pela Companhia as publicações ordenadas pela legislação aplicável. Deliberações: As 
seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade dos presentes sem quaisquer ressalvas ou emendas: 1.1 Aprovar 
a transformação do tipo jurídico da Sociedade de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, passando a ser 
denominada “MEZ T1 Transmissora e Participações S.A.”, tendo em vista que a referida transformação atenderá de 
melhor forma o objeto social e as necessidades da Sociedade, que será regida pelo Estatuto Social, pelos dispositivos da 
Lei das S.A. e demais disposições legais aplicáveis às sociedades por ações. 1.2 Consignar que a MEZ T1 Transmissora e 
Participações S.A., permanece titular de todos os direitos e obrigações da Sociedade, mantendo a mesma escrituração, 
atendidas as exigências legais de natureza fiscal e contábil, sem solução de continuidade. Esta transformação não modifica 
de qualquer forma os direitos dos credores, conforme o disposto no artigo 1.115 do Código Civil. Mantém-se inalterado o 
valor do capital social da Sociedade, no valor de R$14.718.104,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
nacional. 1.3 Ademais, em decorrência das deliberações acima tomadas, aprovar a conversão das 14.718.104 quotas repre-
sentativas do capital social da Sociedade em 14.718.104 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, tudo conforme a 
Lista de Conversão que integra a presente ata como seu Anexo I. Referidas ações ordinárias conferirão aos seus respectivos 
titulares o direito a 1 voto em Assembleia Geral da Companhia. 1.4 Ainda em decorrência da transformação do tipo jurídico 
da Sociedade, aprovar a estrutura da administração da Companhia, que competirá a uma Diretoria composta por 2 Diretores, 
a serem eleitos pela Assembleia Geral, para um prazo de mandato de 3 anos, sendo permitida a reeleição. 1.5 Eleger para 
os cargos de Diretores da Companhia, para um prazo de mandato de 3 anos, os Srs. (i) Mauricio Ernesto Grandjean 
Zarzur, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, CPF 367.159.508-65, RG 30.784.940-5, residente e domiciliado na Rua Dom 
Henrique, 65, Jardim Luisitânia, São Paulo/SP, CEP 04032-120 para o cargo de Diretor Administrativo, e (ii) Marcos Ernesto 
Zarzur, brasileiro, divorciado, comerciante, CPF 084.742.748-00, RG 8.783.245 SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida 
República do Líbano, 1.921, Ibirapuera, São Paulo/SP, CEP 04501-002, para o cargo de Diretor Presidente. 1.6 Consignar que 
os Diretores ora eleitos, tomaram posse nesse ato por meio da assinatura do Termo de Posse anexo a essa Ata na forma do 
Anexo II e declararam que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades 
mercantis, bem como para os devidos fins declaram, ainda, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos de exercer 
a administração da Companhia por força de lei especial, não estão condenados ou se encontram sob efeito de condenação 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 1.7 Tendo em deliberações acima tomadas, e 
com o objetivo de refleti-las, foi aprovado o Estatuto Social da MEZ T1 Transmissora e Participações S.A., nos termos do 
Anexo III à presente Ata. 1.8 Dispensar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 
da Lei das S.A. e pelo artigo 22 do Estatuto Social ora aprovado. 1.9 Determinar que as publicações da Companhia ordenadas 
pela legislação aplicável sejam feitas em jornal de grande circulação pode preferencialmente ser “Empresa & Negócios” e no 
“DOE-SP”. 1.10 Aprovar a lavratura da Ata a que se refere a presente Assembleia em forma de sumário das decisões toma-
das, na forma do §1º do artigo 130 da Lei das S.A.. Encerramento, Lavratura e Leitura: Nada mais havendo a ser tratado, 
oferecida a palavra a quem quiser fazer uso, sem manifestação, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia 
pelo tempo necessário, foi a presenta ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 02/08/2021.  
Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente da Mesa; Kelly Christine dos Santos, Secretária. Diretores Eleitos: 
Marcos Ernesto Zarzur, Diretor; Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Diretor. Acionista: MEZ Energia E Particpações Ltda - Por: 
Maurício Ernesto Grandjean Zarzur e Marcos Ernesto Zarzur. Advogado Responsável: Kelly Christine dos Santos, OAB/SP 
175.845. JUCESP nº 406.804/21-7 e NIRE 3530057566-1 em 25/08/2021.

MEZ 5 ENERGIA S.A. - CNPJ 40.215.231/0001-37 - NIRE 35.300.573.412 - Companhia Fechada - Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 11/10/2021 - 1. Data, Hora e Local: 
No dia 11/10/2021, às 10hs na sede da MEZ 5 Energia S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada em São Paulo/SP, na Avenida Ibirapuera, 1.753, 15º andar, sala 01 (parte), Indianápolis, 
CEP 04029-100. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, conforme faculdade prevista no §4º, artigo 124, da Lei 6.404/76, em virtude da presença dos acionistas 
representantes da totalidade do capital social da Companhia, a saber MEZ T1 Transmissora e Participações S.A. e MEZ Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura 
(“Acionistas”). 3. Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente; Kelly Christine dos Santos, Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 1ª emissão de notas promissórias 
comerciais, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, da Companhia, no valor total de R$ 100.000.000,00, na Data de Emissão (“Emissão” e “Notas Promissórias”, 
respectivamente), mediante distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 566/2015, conforme alterada (“Instrução 
CVM 566”), da Lei 6.385/76, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da CVM nº 476/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”); e (ii) autorizar a Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia a praticar todo e qualquer ato e tomar todas e quaisquer medidas 
necessárias ou convenientes à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Cártula (conforme definido abaixo) e demais documentos necessários à Emissão, bem 
como, ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia até a presente data visando a implementação da Emissão, incluindo a 
formalização e efetivação da contratação do Coordenador Líder, dos assessores legais e dos demais prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta. 5. 
Deliberações: As Acionistas, sem ressalvas ou emendas, aprovaram integralmente as seguintes deliberações: (i) aprovaram a Emissão e a Oferta, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social 
da Companhia, com os termos e condições a serem estabelecidos nas cártulas das Notas Promissórias (“Cártula”), sendo que as Notas Promissórias, a Emissão e a Oferta terão as seguintes 
características e condições principais: a) Valor Total da Emissão: O Valor Total da Emissão será de R$ 100.000.000,00 na Data de Emissão. b) Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos 
legais, a data de emissão das Notas Promissórias será a data da sua efetiva subscrição e integralização, conforme prevista na Cártula (“Data de Emissão”); c) Número da Emissão: a Emissão 
constitui a 1ª emissão de Notas Promissórias da Companhia; d) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Notas Promissórias será de R$ 100.000.000,00, na Data de Emissão; 
e) Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário da Cártula não será atualizado monetariamente; f) Quantidade de Notas Promissórias: serão emitidas 1 Nota Promissória; g) 
Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; h) Aval: de forma a garantir o fiel, integral e pontual cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, presentes e 
futuras, assumidas pela Emissora na Cártula e no âmbito da Emissão, incluindo o Valor Nominal Unitário, a Remuneração, os encargos e eventuais despesas e custos incorridos, bem como das 
penas convencionais, indenizações, reembolsos, tributos e similares que os titulares da Cártula incorram ou venham a incorrer para a cobrança de seu crédito (“Obrigações Garantidas”), a 
Nota Promissória contará com o Aval de: (i) Mez Energia e Participações Ltda., sociedade limitada, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede em São Paulo/
SP, na Avenida Ibirapuera, 1.761, conjunto 131, 132, 141 e 142, Indianópolis, CEP 04.029-100, CNPJ 37.027.275/0001-29; e (ii) Marcos Zarzur, brasileiro, divorciado, empresário, 
domiciliado em São Paulo/SP, na Avenida República do Líbano, 1921, CEP 04501-002, CPF 084.742.748-00 (“Aval” e “Avalistas” respectivamente); i) Prazo e Data de Vencimento: nos 
termos do caput do artigo 5º da Instrução CVM 566, a Nota Promissória terá prazo de até 182 dias contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de 
vencimento antecipado e de resgate antecipado previstas na Cártula, respectivamente; j) Forma, Custodiante, Comprovante de Titularidade e Banco Mandatário: a Cártula será 
emitida sob a forma cartular e custodiada perante o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, CEP 04.344-902, São Paulo/SP, CNPJ 
60.872.504/0001-23, na qualidade de prestador de serviços de instituição depositária (“Custodiante”), sendo que, para todos os fins de direito e efeitos, a comprovação da titularidade da 
Cártula será feita por meio da posse da Cártula, adicionalmente, caso a Nota Promissória esteja depositada eletronicamente na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), a titularidade 
da Nota Promissória será comprovada pelo relatório expedido pela B3 em nome do respectivo titular da Nota Promissória. Foi contratado como prestador de serviços de banco mandatário 
para a Emissão o Itaú Unibanco S.A. (acima qualificado) (“Banco Mandatário”). A Cártula circulará por endosso em preto, sem garantia, de mera transferência de titularidade, conforme 
disposto no §1º do artigo 4º da Instrução CVM 566, enquanto objeto de depósito centralizado, a circulação da Nota Promissória se operará pelos registros escriturais efetuados nas contas de 
depósito mantidas junto à B3, que endossará a cártula da Nota Promissória ao credor definitivo por ocasião da extinção do registro na B3, com exceção do resgate que tenha sido liquidado 
através da B3; k) Destinação dos Recursos: os recursos captados no âmbito da Emissão serão utilizados para: (i) capital de giro da Emissora; e (ii) construção, operação e manutenção das 
instalações de transmissão objeto dos Lotes 04 e 05 do Leilão ANEEL nº 01/2020, de 17/12/2020, composto pela implantação das Linhas de Transmissão (“LT”) 230kV entre a SE Porto Alegre 
1 e SE Porto Alegre 9 com circuito subterrâneo, entre Guaíba 3 e Charqueadas 3, entre Capivari do Sul e Osório 3, entre Guaíba 3 e SE Pólo Petroquímico; e pela implantação e/ou ampliação 
das subestações SE 230/69 kV Charqueadas 3 e SE Guaíba 3 - Compensador Estático 525 kV e SE Porto Alegre 4 230/13,8 kV. l) Remuneração: A Nota Promissória fará jus ao pagamento 
de juros remuneratórios, incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário, correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias de juros dos DI - Depósitos Interfinanceiros 
de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, com base 252 Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário, disponibilizado em sua página 
na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), expressa na forma percentual ao ano, com base 252 Dias Úteis, acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de 2,85% ao ano, base 
252 Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário da Nota Promissória, desde a Data de 
Emissão, até a data de seu efetivo pagamento, conforme os critérios definidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Promissórias - CETIP21”, disponível para consulta na página da B3 na 
Internet (http://www.b3.com.br), e de acordo com a fórmula presente na Cártula; m) Pagamento de Remuneração e do Valor Nominal Unitário: a Remuneração será paga, juntamente 
com o Valor Nominal Unitário, em uma única parcela na Data de Vencimento, ou, se for o caso, na data de eventual resgate antecipado, no âmbito da Resgate Antecipado Facultativo (conforme 
definido abaixo), ou, ainda, na data de eventual declaração de vencimento antecipado da Nota Promissória em decorrência de um Evento de Inadimplemento (conforme definido na Cártula); 
n) Resgate Antecipado Facultativo Total: a Emissora poderá, a qualquer tempo, resgatar antecipadamente a totalidade da Nota Promissória, a seu exclusivo critério, mediante o 
pagamento do Valor do Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo) (“Resgate Antecipado Facultativo”). O valor do Resgate Antecipado Facultativo a que farão jus os titulares 
da Nota Promissória por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo corresponderá ao Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, apurados desde a Data de Emissão, até a data do 
efetivo pagamento do resgate antecipado (“Data do Resgate Antecipado Facultativo”), acrescido dos Encargos Moratórios (conforme definido na Cártula), se aplicável, devidos e não pagos 
até a Data do Resgate Antecipado Facultativo (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”). A B3 deverá ser notificada pela Emissora sobre o Resgate Antecipado Facultativo com antecedência 
mínima de 3 Dias Úteis da respectiva data prevista para ocorrer o Resgate Antecipado Facultativo, conforme o caso, por meio de envio de correspondência em conjunto com os titulares das 
Notas Promissórias. O pagamento da Nota Promissória resgatada antecipadamente, com relação à Nota Promissória (a) que esteja depositada eletronicamente na B3, será realizado em 
conformidade com os procedimentos operacionais e normas da B3; e (b) que não esteja depositada eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais 
do Banco Mandatário. O Resgate Antecipado Facultativo implica a extinção do título, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, conforme disposto no §4º, artigo 5º, da Instrução CVM 
566; o) Vencimentos Antecipados: Observados os termos e condições estabelecidos na Cártula, mediante a ocorrência de determinados eventos as Notas Promissórias poderão ser 
declaradas antecipadamente vencidas, de forma automática ou não automática, ocasiões em que serão imediatamente exigíveis todas as obrigações da Emissora referentes às Notas 
Promissórias. A Emissora comunicará a B3 no mesmo Dia Útil da declaração de vencimento antecipado das Notas Promissórias; p) Registro para Distribuição e Negociação das Notas 
Promissórias: As Notas Promissórias serão depositadas (a) para distribuição pública no mercado primário exclusivamente por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado 
e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente no âmbito da B3; (b) negociação, observadas as restrições dispostas na Cártula, no mercado secundário por meio 
do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente por meio da B3; e (c) eletronicamente na 
B3. Concomitantemente à liquidação, a Nota Promissória será depositada em nome do titular no Sistema de Custódia Eletrônica da B3. A Nota Promissória somente poderá ser negociada 
entre investidores qualificados nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais, conforme 
disposto no artigo 13 da Instrução CVM 476, e observado o cumprimento das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476 pela Companhia, exceto pelo eventual lote de Nota 
Promissória objeto de garantia firme pelo Coordenador Líder; q) Local de Pagamento: Os pagamentos referentes à Nota Promissória serão efetuados em conformidade com: (i) os 
procedimentos adotados pela B3, caso a Nota Promissória esteja depositada eletronicamente na B3; (ii) em conformidade com os procedimentos do Banco Mandatário; ou, ainda, (iii) na sede 
da Emissora, diretamente ao titular, caso a Nota Promissória não esteja depositada eletronicamente na B3; r) Subscrição e Integralização: A subscrição e integralização da Nota 
Promissória será realizada exclusivamente por meio do MDA. A sua integralização será realizada à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, na Data de Emissão, pelo seu Valor 
Nominal Unitário, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3; s) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares da 
Nota Promissória, os débitos em atraso, devidamente atualizados, ficarão sujeitos: (i) à multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% sobre o valor devido 
e não pago; e (ii) a juros de mora não compensatórios calculados desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% ao mês ou fração de mês, sobre o montante 
devido e não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”); t) Distribuição das Notas Promissórias: As Notas 
Promissórias serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, a qual será realizada sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade 
das Notas Promissórias (“Garantia Firme”), com a intermediação de instituição financeira líder integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), nos termos 
do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de Notas Promissórias Comerciais, em Série Única, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 
1ª Emissão da MEZ 5 Energia S.A.” (“Contrato de Distribuição”), a ser celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder. O Coordenador Líder, com expressa e prévia anuência da Emissora, 
organizará o plano de distribuição das Notas Promissórias, tendo como público alvo da Oferta Investidores Profissionais, observado o disposto na Instrução CVM 476 e no Contrato de 
Distribuição; u) Colocação das Notas Promissórias: A colocação das Notas Promissórias será realizada de acordo com os procedimentos da B3, bem como de acordo com o plano de 
distribuição previsto na Cártula e no Contrato de Distribuição; v) Prorrogação dos Prazos. Serão considerados prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação 
pecuniária relativa à Nota Promissória, até o 1º Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia em que não seja considerado 1 Dia Útil. “Dia Útil” significa qualquer dia que não seja 
sábado, domingo ou feriado declarado nacional; e w) Direito ao Recebimento dos Pagamentos. Farão jus ao recebimento de quaisquer valores decorrentes da Nota Promissória, o titular 
da Nota Promissória no Dia Útil imediatamente anterior a respectiva data de pagamento. (ii) Autorizar a Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia a praticar todo e qualquer ato 
e tomar todas e quaisquer medidas necessárias ou convenientes à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Cártula e demais documentos necessários à Emissão, 
bem como ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia até a presente data visando a implementação da Emissão, incluindo a 
formalização e efetivação da contratação do Coordenador Líder, dos assessores legais e dos demais prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos 
membros da Mesa e pelos acionistas representando o quórum necessário para as deliberações tomadas. São Paulo, 11/10/2021. Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur, Presidente; 
Kelly Christine dos Santos, Secretária. Acionistas: MEZ T1 Transmissora e Participações S.A. - Por: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur; MEZ Energia Fundo de Investimento em 
Participações em Infraestrutura - Por: Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. JUCESP nº 508.026/21-0 em 20/10/2021.

Dicas para se proteger dos golpes do Pix
A digitalização dos meios de pagamento e serviços bancários trouxe muitas facilidades para o dia a dia dos brasileiros

que são modalidades 
que se tornaram ainda 
mais atraentes para os 
criminosos frente a esta 
simplicidade e rapidez de 
pagamentos. No campo 
da fraude digital, é pos-
sível que um criminoso 
- utilizando um celular 
roubado - acesse as con-
tas bancárias instaladas 
no dispositivo por meio 
da engenharia social. Mas 
como os ladrões entram 
no aplicativo do banco 
e como podemos nos 
proteger? 

Os criminosos prefe-
rem roubar celulares que 
já estejam desbloquea-
dos, mas caso o apare-
lho esteja bloqueado, 
eles costumam chutar 
algumas combinações 
populares. 

Ao desbloquear, muitas 
vítimas anotam dados 
de senha de cartão e de 

lho será bloqueado. 
Para desbloquear, 
é necessário saber 
o código PUK; 

 3) Configure o apaga-
mento (wipe) remo-
to do dispositivo; 

 4) Não utilize o desblo-
queio através de re-
conhecimento facial 
para aplicativos de 
banco e corretoras; 

 5) Configure seu app 
de banco para pedir 
não só a senha, mas 
o número da conta e 
da agência sempre 
que for aberto; 

 6) Use senhas diferen-
tes para cada aplica-
tivo, principalmente 
os bancários; 

 7) Não guarde fotos de 
senhas, documen-
tos ou de cartões de 
crédito na galeria de 
fotos; 

 8) Não utilize o recurso 
de “salvar senha” 
para aplicativos e 
portais críticos; 

 9) Proteja apl icati-
vos críticos com 
MFA (autenticador 
multifator). Desta 
maneira, os apps se-
rão acessados com 
senha e um códi-
go gerado por um 
token, evitando que 
mesmo que a senha 
seja descoberta pelo 
criminoso, ele não 
terá o token. 

Do ponto de vista da 
segurança física, algumas 
dicas podem prevenir 
a ação dos criminosos, 
como ter atenção na che-
gada e saída dos locais 
que frequentar, princi-
palmente os de rotina; 
evitar utilizar celular na 
rua e procurar utilizá-lo 
em um estabelecimento 
comercial; e sempre que 
possível coloque bolsas e 
mochilas no porta malas 
do veículo. Caso entre em 
uma situação de crise ou 
emergência, fique calmo 
e coopere, pois seu obje-
tivo é permanecer vivo! 

(*) - É diretor associado na área de 
cibersegurança da ICTS Protiviti, 

empresa especializada em soluções 
para gestão de riscos;

(**) - É gerente de segurança pessoal e 
condominial na ICTS Security.
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banco no próprio bloco 
de notas do dispositivo. 
Como alguns serviços 
também utilizam e-mail 
para recuperação de se-
nha, e muitas vezes esse 
correio eletrônico está 
cadastrado no celular 
da vítima, o criminoso 
consegue realizar uma 
engenharia social contra 
a própria instituição, se 

passando pela vítima e 
solicitando transações 
ou trocas de senha. 

Caso o ladrão precise 
de dados pessoais, como 
data de nascimento e 
CPF, muitas vezes eles 
podem ser encontrados 
no próprio celular da 
pessoa, seja em mensa-
gens, e-mail ou nos dados 
de saúde, que algumas 
vezes ficam registrados. 
Entre as dicas para tentar 
atrapalhar o acesso des-
ses criminosos às contas 
bancárias, estão: 
 1) Tenha o IMEI, ou 

número de série, 
do dispositivo ano-
tado em um local 
seguro, ou seja, fora 
do dispositivo. Para 
descobrir o núme-
ro, digite *#06# no 
dispositivo. Caso o 
aparelho seja rou-
bado, é só solici-
tor à operadora o 
bloqueio usando o 
número do IMEI. 
Com isso, nenhum 
chip funcionará no 
aparelho. Além dis-
so, faça um boletim 
de ocorrência, pois 
caso a polícia apre-
enda o aparelho, ela 
saberá sua origem; 

 2) Proteja seu CHIP 
ativando os códigos 
PIN e PUK do seu 
chip SIM. Ao ativar o 
código PIN, ele será 
solicitado quando o 
celular for reinicia-
do e nenhuma fun-
ção do aparelho será 
ativada caso o códi-
go não esteja corre-
to. E se o criminoso 
tentar adivinhar e 
errar o código por 
três vezes, o apare-
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 22 de outubro de 20216

stuartmiles99_CANVA

Um exemplo desse quadro é o crime cometido pela em-
presa Crypto Capital, do Panamá, em 2019. O presidente 
dessa empresa, Ivan Manuel Molina Lee, foi preso por ter 
lavado – por meio de criptomoedas – cerca de 350 milhões 
de dólares de “dinheiro sujo” de gangues colombianas de 
tráfico de drogas. Ou seja: onde há crime, há mineração ilegal 
de cripto moedas. Onde há mineração ilegal de cripto moe-
das, há computadores sofrendo invasões de cryptojacking. 

 
Custo de energia elétrica incentiva criminosos a 

invadir computadores alheios - O custo da energia 
elétrica a ser consumida nessa operação criminosa é alto. 
Segundo estudo realizado pelo instituto de pesquisas euro-
peu Joule em 2018, cerca de 60% dos custos de operação 
legais de crypto mining é formado pelo consumo de energia 
elétrica. Some-se a isso a necessidade de se ter acesso a 
um grande poder de processamento de dados, e fica claro 
o motivo do cryptojacking avançar sem cessar. 

 
O alvo preferencial desse tipo de crime é uma organização 

com muitos Endpoints (desktops, notebooks, servidores) 
conectados na mesma rede. A meta é infectar, com a  máxima 

Veneno que corrói silenciosamente a TI das empresas, o cryptojacking causa prejuízos sem ser percebido,  
sem ser enfrentado, sem ser eliminado. 

Arley Brogiato (*)

Essa expressão em inglês une a palavra “crypto”, de 
criptomoedas, e “jacking”, que diz respeito a algo 
usado de forma ilegal. As ações de cryptojacking 

invadem smartphones, notebooks, desktops, servidores e 
até mesmo redes de dispositivos IoT para servirem de base 
de processamento para a mineração de moedas virtuais. 

O oposto dos ataques de ransomware, em que o exibi-
cionismo das gangues digitais é parte de uma estratégia de 
terror, o cryptojacking acontece de forma discreta, sendo 
difícil de ser identificado e bloqueado. A disseminação de 
criptomoedas no mundo leva gangues digitais a apostar 
cada vez mais nesse tipo de invasão. 

Os criminosos não desejam utilizar seu próprio poder 
de processamento – e sua própria fornecedora de energia 
elétrica, um dos maiores custos da atividade de cryptoja-
cking – para a custosa mineração de cripto moedas. 

O Relatório de Ameaças da SonicWall mostrou que, no 
primeiro semestre de 2021, o cryptojacking havia crescido 
23% em todo o mundo em relação ao mesmo período de 
2020. Os experts em segurança da SonicWall mapearam 51,1 
milhões de tentativas desse tipo de ataque entre janeiro e 
junho de 2021. 

Lavagem de dinheiro ilícito e cripto mining: duas 
faces de uma mesma moeda - Na América Latina e no 
Brasil, o quadro é desafiador. A falta de uma cultura mais 
disseminada – e com bases legais – de cyber security faz 
da América Latina um lugar onde criminosos de todo o 
mundo procuram lavar dinheiro ilícito. 

Estudo realizado em fevereiro de 2021 pela consultoria 
global de segurança Intsights mostra que o cryptojacking 
é utilizado por gangues digitais e também por criminosos 
“tradicionais” para, por meio da mineração de criptomoedas, 
lavar os lucros do crime. 

O estudo da Intsights mostra que 97% das ações de lava-
gem de dinheiro por meio da mineração ilegal – via crypto-
jacking – de cripto moedas culmina com a conversão da 
criptomoeda “limpa” em moedas normais (dólares, pesos, 
reais, rublos). Segundo a Intsights, entre todas as regiões 
do mundo onde é mais fácil fazer essa operação, a América 
Latina é a favorita das gangues digitais. 
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lembrar que os cryptojackers usam as mesmas técnicas de 
invasão que são vistas em ransomware: download de arqui-
vos espúrios e contaminados, campanhas de phishing que, 
hoje, atingem até mesmo redes sociais e vulnerabilidades 
estruturais dos sistemas da empresa. 

 
Quem desconfia que seu computador esteja sob domínio 

de um cryptojacker deve verificar índices como deterio-
ração da performance do Endpoint e da rede, aumento 
de temperatura da máquina – e mais esforço da parte do 
ventilador – e indícios de que a CPU esteja sendo mais 
exigida do que seria o esperado. 

 
Pandemia e home office ampliam a vulnerabilidade 

a esse tipo de violação - Com a pandemia, a ação dos 
cryptojackers foi muito facilitada. O home office tornou-se 
o novo perímetro da rede corporativa, multiplicando as 
vulnerabilidades e facilitando que invasões com foco em 
cryptojacking aconteçam. 

 
O Endpoint que sofre esse ataque torna-se uma máquina 

permanentemente afetada, que não pode ser recuperada. 
O principal alvo é, sempre, a placa de vídeo; em segundo 
lugar, a placa mãe. O dispositivo que sofre cryptojacking é 
uma máquina perdida, intensificado as perdas econômicas 
causadas por esse tipo de violação. 

 
Outros prejuízos podem surgir, ainda, pelos ataques late-

rais disparados pelas gangues criminosas que, a princípio, 
buscavam apenas realizar o cryptojacking. Uma vez dentro 
da rede expandida da empresa, é possível avançar para 
outros tipos de ações criminosas. 

 
O que fazer, então, para enfrentar essa ameaça? 

- Há duas frentes de batalha para vencer essa guerra: o 
uso de firewalls para proteger toda a rede da empresa, e 
a adoção de soluções que defendam o próprio dispositivo 
usado pelo usuário final. Next Generation Firewalls – so-
luções que contam, por exemplo, com recursos avançados 
de Sandbox – conseguem bloquear até 99% das tentativas 
de cryptojacking. 

Há, no entanto, a possibilidade de que 1% dessas invasões 
utilizem estratégias que não são identificadas pelo firewall. 
Nesse caso, é essencial empregar firewalls com recursos 
avançados, capazes de checar o hardware em si – chips 
e placas –, de modo a evitar que o cryptojacking atinja a 
linguagem de máquina dos elementos da rede. 

 
Endpoint: campo de batalha contra o cryptojacking 

- E, finalmente, no caso dos computadores usados pelos 
colaboradores da empresa, inclusive em teletrabalho, a 
principal estratégia é contar com os recursos de proteção 
de soluções sob medida para a defesa de Endpoints. Essas 
novas plataformas de segurança são “clientless” – ou seja, 
não possuem componentes instalados no Endpoint, o que 
preserva a performance desse computador – e protegem o 
PC a partir de análises comportamentais muito sofisticadas. 

Essa inteligência efetivamente identifica as tentativas de 
cryptojacking, evitando que a invasão aconteça. No caso de 
haver a suspeita de um computador já ter sido contaminado 
pelo cryptojacking, a solução coloca imediatamente esse 
PC em quarentena, evitando que o malware se alastre por 
toda a rede. 

 
O novo mundo criado pela pandemia fez do computador 

pessoal um mini data center onde os mais críticos proces-
sos de negócios acontecem. A economia digital brasileira 
precisa de ambientes livres de cryptojacking para atingir 
sua máxima performance. Quem somar a proteção do End-
point e da rede às melhores práticas em cyber segurança 
atingirá esse alvo.  

 
(*) - É Diretor da SonicWall América Latina e Caribe (www.sonicwall.com/pt-br/).
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CryptOjaCking: vEnEnO quE COrrói 
a ECOnOMia digitaL dO BrasiL

    Leia na página 6

prEjuízOs



O novo executivo 
de Tecnologia - a 

evolução do CTO/CIO
Nos últimos anos as 
empresas passaram, e 
ainda estão passando, 
por um processo muito 
rápido e intenso de 
transformação digital

A pandemia acelerou es-
ses processos. E neste 
novo cenário, os profis-

sionais também foram mudan-
do de perfil e cargos que antes 
eram mais técnicos, passaram 
a ser estratégicos, levando exe-
cutivos de tecnologia a figurar 
na liderança dos negócios. 
Os recentes movimentos de 
aceleração nos processos de 
Transformação Digital deram 
visibilidade para os CTOs/CIOs 
(Chief Technology Officer/
Chief Technology Officer), 
que normalmente têm um 
histórico de conhecer bem as 
áreas da empresa por busca-
rem, continuamente, otimizar 
processos e negócios com o uso 
da tecnologia. 

Tanto é verdade que, várias 
empresas promoveram exe-
cutivos da área de tecnologia 
para a posição de CEO, como 
é o caso da AWS, XP Inves-
timentos, Liberty Seguros 
e Neoenergia Distribuição 
Brasília. Naturalmente, esse 
movimento de aumento de 
importância dos executivos 
de tecnologia está diretamente 
relacionado com a evolução 
do seu perfil. Há poucos anos, 
uma das principais queixas 
em relação a esse profissional 
era justamente sua falta de 
alinhamento com as áreas de 
negócios. 

Muitas vezes, ele insistia em 
ficar isolado em seu “mundinho 
tecnológico” e não procurava 
conhecer melhor os produtos 
e negócios da empresa. Atu-
almente, o profissional que 
atinge a posição de CTO/CIO 
é alguém que sabe exercer a 
liderança, tem conhecimento 
da cultura organizacional, 
capacidade de resolver pro-
blemas e entende de gestão, 
estratégia, produtos e serviços 
da empresa. 

No exercício da função já 
estaria envolvido em projetos 
de todas as áreas da empresa, 
no entanto, hoje, tem o olhar 
multidisciplinar, interagindo 
com as equipes e não apenas 
cumprindo tarefas solicita-
das. Além disso, a velocidade 

com que a área de tecnologia 
avança e se moderniza exige 
que esse profissional aprenda 
a lidar bem com as mudanças 
cada vez mais necessárias para 
acompanhar a evolução do 
próprio mercado. 

A expectativa é que empre-
sas que passam a ser lideradas 
por aqueles que vieram da 
área de tecnologia incremen-
tem sua capacidade de inovar 
em todos os níveis. Também, 
que sejam capazes de evoluir 
seus produtos e serviços para 
utilizar a tecnologia, de forma 
a oferecer cada vez mais con-
veniência e benefícios para 
seus clientes. 

Depois de mais de 30 anos 
atuando e acompanhando o 
mercado de tecnologia, e tendo 
interagido com tantos CTOs/
CIOs ao longo dessa trajetó-
ria, constatar e testemunhar 
essa evolução de perfil desses 
profissionais me traz grande 
satisfação. 

Lembro-me muito bem da 
época em que a área de tec-
nologia, em muitas grandes 
empresas, era liderada pelo 
Executivo de Finanças - afinal, 
o principal uso dos computa-
dores e sistemas estava direta-
mente ligado aos sistemas de 
contabilidade, gestão e folha 
de pagamentos. 

Também recordo-me de um 
outro perfil de CTO/CIO muito 
comum naquela época, que 
era do profissional que tinha 
feito carreira como especialista 
em Mainframes IBM. Naquele 
tempo, um símbolo de status e 
poder para esse tipo de profis-
sional era o tamanho físico de 
seu Centro de Processamento 
de Dados (o antigo CPD) - hoje 
parece brincadeira, mas mui-
tos declaravam, com orgulho, 
o número de metros quadrados 
ocupados pelas salas geladas 
que abrigavam seus equipa-
mentos, construídas com fun-
dos falsos e outras traquitanas 
da época. 

Pensando em tudo isso, vem 
à minha mente uma saudação 
que, fora engano, teve origem 
na cultura chinesa: “Possa 
você viver em tempos interes-
santes!”. E não é que estamos 
mesmo vivendo em tempos 
interessantes? 

(*) - É CEO da OPUS Software, 
empresa especializada em 

desenvolvimento de software com 
foco no mercado financeiro e de 

meios de pagamento.

Francisco Barguil (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: HÉLDER MONTEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão em-
presário, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 25/04/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Ferreira dos Santos e de Ana Monteiro 
do Nascimento dos Santos. A pretendente: JANAÍNA DOS SANTOS GUNDIM, estado 
civil solteira, profissão auxiliar financeira, nascida nesta Capital, Itaquera, SP, no dia 
24/01/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Severino 
Guedes Gundim e de Lindinalva Nair dos Santos.

O pretendente: JOSÉ SANCHEZ SOUTELLO, estado civil divorciado, profissão instrutor 
de trânsito, nascido em São Paulo, SP, no dia 01/12/1956, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Soutello e de Cândida Sanchez Soutello. A 
pretendente: MARLENE FRANCISCA BENIGNO DE ESPÍNDOLA, estado civil solteira, 
profissão caixa, nascida em Pesqueira, PE (Registrada no Distrito Mimoso), no dia 
06/01/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Amauri 
Francisco de Espíndola e de Helena Benigno de Espíndola.

O pretendente: BRUNO PALMISANO, estado civil solteiro, profissão administrador 
de condomínio, nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 22/11/1991, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Angelo Francesco 
Palmisano e de Débora Imperial Palmisano. A pretendente: TIFANNY SABRINA 
RICCO ANDRADE, estado civil solteira, profissão administradora de condomínio, 
nascida nesta Capital, Saúde, SP, no dia 16/07/1991, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Moises de Souza Andrade e de Irene 
Aparecida Ricco.

O pretendente: ANDERSON MIRANDA SANTOS, estado civil solteiro, profissão empre-
sário, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 14/03/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Vanderlino Miranda Nunes e de Marilene Miranda 
Santos. A pretendente: IONE IVO DE ARAUJO, estado civil divorciada, profissão artista 
plástica, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, no dia 03/09/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Noel Ivo de Araujo e de Valdelice 
Lopes de Araujo.

O pretendente: ÉLCIO ISSAMU INOMATA, estado civil solteiro, profissão admi-
nistrador, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 14/12/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Satoru Inomata e de Tomiko 
Inomata. A pretendente: EVELYN CAROLINA GARCIA BERTONCINI, estado civil 
viúva, profissão gestora comercial, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia 
27/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jairo 
Garcia e de Neusa Rodrigues Gaeta.

O pretendente: VICTOR RIBEIRO DA SILVA DO CARMO, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 10/04/1994, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Roberto do Carmo e de Maria 
Angélina Ribeiro da Silva do Carmo. A pretendente: THAIS OLIVEIRA MENDES, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida nesta Capital, Saúde, SP, no dia 05/02/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Camargo 
Mendes e de Amelia Rodrigues de Oliveira Mendes.

O pretendente: SANDRO STEAVENEV DEMAINA, estado civil solteiro, profissão em-
presário, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 21/04/1987, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Wanderlei Demaina e de Maria Angela 
Steavenev Demaina. A pretendente: CAROLINA GONÇALVES DE MORAES, estado 
civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em Jundiaí, SP, no dia 24/08/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto de Moraes e de 
Aparecida Gonçalves de Moraes.

O pretendente: RAFAEL VILLELA MACÊDO, estado civil solteiro, profissão administrador, 
nascido em Resende, RJ, no dia 02/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de José Lopes Macêdo e de Celia Maria Villela Macêdo. A preten-
dente: MAYAN DALIBERTO TRUCILIO, estado civil solteira, profissão dentista, nascida 
em nesta Capital, Santa Cecília, SP, no dia 06/04/1995, residente e domiciliada na 
Chácara Cruzeiro do Sul, São Paulo, SP, filha de Marcos Roberto Trucilio e de Solange 
Daliberto Trucilio. Obs.: Edital de proclamas enviado ao Oficial de Registro Civil próximo 
do endereço da contraente.

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES CORRÊA, estado civil solteiro, 
profissão autônomo, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 22/04/1997, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto Manoel Corrêa e 
de Benedita Gonçalves Corrêa. A pretendente: CAMILA PEREIRA DE ANDRADE, estado 
civil solteira, profissão estagiária, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia 01/04/1999, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Valdeir Joaquim de 
Andrade e de Adelina Pereira Oliveira.

O pretendente: CARLOS ALBERTO SANTANA DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profis-
são eletricista TMA, nascido em Vitória de Santo Antão, PE, no dia 21/05/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Pedro de Araújo e de Maria 
José Santana de Araújo. A pretendente: SUELLEN DA CONCEIÇÃO ROCHA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia 13/04/1998, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Renildo Pedro da Silva 
Rocha e de Vicentina Candida da Conceição Silva.

O pretendente: LUCIANO BATISTA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão coor-
denador logístico, nascido nesta Capital, Vila Matilde, SP, no dia 02/11/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Batista de Oliveira e de 
Maria Jose da Silva Oliveira. A pretendente: SANDRA CRISTINA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão contadora, nascida nesta Capital, Vila Matilde, SP, no dia 20/07/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Otavio Franco da Silva 
e de Maria Ivete da Rocha Silva.

O pretendente: ANDERSON AMARAL DE FARIA, estado civil viúvo, profissão diretor 
comercial, nascido em Divinópolis, MG, no dia 21/03/1968, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Nilo Bernardes de Faria e de Maria Edna Amaral de 
Faria. A pretendente: MARIA LIDIA MOUTA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em Santos, SP, no dia 08/02/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Cláudio Eleno Rodrigues e de Aidil Maria Falcão 
Mouta Rodrigues.

O pretendente: LUCAS MORAN LASELVA, estado civil solteiro, profissão analista de mis, 
nascido nesta Capital, Jabaquara, SP, no dia 08/01/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Saverio Domingos Laselva e de Helena Moran Laselva. 
A pretendente: BEATRIZ OLIVEIRA GIRÃO, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 24/12/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Manoel João Castello Branco Girão Junior e de Vera 
Lucia dos Santos Oliveira Girão.

O pretendente : ELVIS MICHEL SANTOS CALLE, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, 
no dia (18/09/1990), profissão médico, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Santos Apaza e de Gladys Calle Chambi. A 
pretendente: VALERIA LEAÑO MOGRO, nascida em Potosi, Bolivia, no dia (29/11/1993), 
profissão médica, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Nelson Leaño Herrera e de Carmen Rosa Mogro Flores.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

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

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

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

O pretendente: LUIZ CARLOS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, nascido em Dois 
Córregos - SP, no dia (11/09/1964), estado civil solteiro, profissão motorista, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Angelo Alves de Lima e de Maria Alice 
dos Santos Lima. A pretendente: ANA LUCIA NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, nas-
cida em Goiania - GO (Registrada no 3º Subdistrito Penha de França), no dia (30/06/1965), 
estado civil divorciada, profissão operadora de telemarketing, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Nogueira e de Maria Correa Nogueira.

O pretendente: CLEYTON HOMERO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Suzano - SP, no dia (31/03/1983), estado civil solteiro, profissão motorista, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Homero de Sousa e de Vilma 
Aparecida de Sousa. A pretendente: ALICE APARECIDA RODRIGUES, de nacionali-
dade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/07/1974), estado civil 
solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Jordilino Rodrigues e de Maria Aparecida de Maria Rodrigues.

O pretendente: CAIQUE SOUZA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Guarulhos - SP (Registrado no 25° Subdistrito - Pari), no dia (14/07/1996), estado civil 
solteiro, profissão almoxarife, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Geovane Prudencio do Nascimento e de Valdirene Viana de Souza. A pretendente: 
ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em Delmiro 
Gouveia - AL, no dia (26/12/1993), estado civil solteira, profissão enfermeira, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Cicero de Oliveira e de Ana 
Elizabete Nascimento de Oliveira.

O pretendente: GABRIEL DANTAS NERY, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/10/1996), estado civil solteiro, profissão balconista, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Decio Nery e de Cátia 
Maria Dantas Nery. A pretendente: BEATRIZ GEORGIA DO PRADO, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/12/1994), estado civil solteira, 
profissão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Laércio Delmute do Prado e de Edilaine Regina Jorge do Prado.

O pretendente: ALEXSANDRO BARRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/04/1993), estado civil solteiro, profissão 
serralheiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Josué Batista 
de Oliveira e de Renata Maria Francisco Barra. A pretendente: JENIFER ALEXANDRE 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(08/12/2000), estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Eudes Dantas dos Santos e de Claudia Alexandre Antonio.

O pretendente: GUILHERME DA COSTA MANZANO, de nacionalidade brasileira, nas-
cido em Guarulhos - SP, no dia (07/07/1994), estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, filho de Agenor Manzano Guima-
rães e de Fátima Aparecida da Costa Manzano. A pretendente: REBECA OKIDA MOTA 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP (Registrado em 
Guarulhos - SP), no dia (29/03/1999), estado civil solteira, profissão balconista, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Okida Teixeira de Oliveira 
e de Lirian Alves da Mota Oliveira. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, 
onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: EDUARDO DA SILVA SAMPAIO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Maceió - AL (Registrado em Palmeira dos Índios - AL), no dia (11/08/1995), estado 
civil solteiro, profissão marceneiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Edmilson Felix Sampaio e de Maria José da Silva Sampaio. A pretendente: 
CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (17/11/1997), estado civil solteira, profissão autônoma, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alexandre Pereira dos Santos e 
de Claudia Adriana de Luz Oliveira.

O pretendente: MARCELINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capi-
tal, Lapa - SP, no dia (12/04/1982), estado civil solteiro, profissão instalador, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Orlando da Silva e de Ivana 
Prates da Silva. A pretendente: FERNANDA GUIMARÃES MAZZEO, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (24/06/1982), estado civil solteira, 
profissão assistente comercial, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Danilo Mazzeo e de Eunice Guimarães Mazzeo.

O pretendente: LAERCIO ROBERTO BERTONE, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (11/03/1957), estado civil divorciado, profissão 
aposentado, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Waldemar 
Bertone e de Rosa Reverte Bertone. A pretendente: SILVIA CRISTINA DOS SANTOS 
NERGER, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 
(09/03/1961), estado civil viúva, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Ariovaldo Pereira dos Santos e de Julia Garcia.

O pretendente: DOUGLAS CESAR CARVALHO PENHA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia (08/04/1992), estado civil solteiro, profissão comerciante, 
residente e domiciliado em Guarulhos - SP, filho de Jolio Cesar da Silva Penha e de Maria da 
Aleluia Carvalho de Oliveira. A pretendente: GLÓRIA PRADO QUITERIO, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (21/03/1993), estado civil solteira, profissão 
especialista de produtos, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Luis Carlos Fernandez Quiterio e de Jane Aparecida Corrêa do Prado Quiterio. Obs.: Bem 
como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: RICARDO APARECIDO ALVES, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Pari - SP, no dia (08/06/1974), estado civil divorciado, profissão autôno-
mo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alvicio Alves e 
de Ivandete Alves. A pretendente: SIMONE SANTOS DO NASCIMENTO, de nacionali-
dade brasileira, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (11/11/1968), estado civil 
divorciada, profissão técnica de enfermagem, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de José de Souza Nascimento e de Maria Santos do Nascimento.

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

O pretendente: ALBERTO VICTORIA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, 
Belenzinho - SP, no dia (05/03/1960), estado civil viúvo, profissão aposentado, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Victoria e de Isa do 
Nascimento Victoria. A pretendente: GILDETE CARDOSO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Camacan - BA, no dia (28/02/1958), estado civil solteira, profissão 
aposentada, residente e domiciliada neste Subdistrito São Paulo - SP, filha de Acelio 
Moreira Sampaio e de Esterlina Ubaldo da Silva.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: ELIONILDO GOMES DE OLIVEIRA, profissão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caatiba - BA, data-nascimento: 06/02/1978, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, filho de Eronildo Gomes de Oliveira e de Ivanildes Maria 
de Oliveira. A pretendente: MARIA MARCIA FERREIRA DE LIMA, profissão: enfermei-
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: Santa Maria do Pará - PA, data-nascimento: 
06/11/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Lucas de Lima 
e de Tereza Ferreira de Lima. R$ 14,55

O pretendente: JEFERSON MAIKE BEZERRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Paulo Afonso - BA, data-nascimento: 30/07/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José Antonio Bezerra da Silva e de Edi-
neide Maria da Conceição. A pretendente: CÍCERA EDJANE FERREIRA DA SILVA, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Serra Talhada - PE, 
data-nascimento: 25/03/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de 
Cícero Ferreira da Silva e de Maria de Lourdes da Silva. R$ 14,55

O pretendente: MICHAEL ALVES DA CRUZ, profissão: analista de sistema, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Nilópolis - RJ, data-nascimento: 13/04/1991, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, filho de Jorge Eduardo Marcelino da Cruz e de Ester Alves 
Souza Viana. A pretendente: DEBORA LIMA BERNARDO, profissão: contadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 13/11/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Jose Bernardo Filho e de Maria da Gloria 
Lima Leonardo. R$ 14,55 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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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Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

César Munhoz (*)

Um nome: Madonna. Dependendo da década em que 
você nasceu, este é um nome que desperta muitas 
reações diferentes. Para alguns, é uma “popstar dos 

anos 80”. Para outros, é música para dançar. Há também 
quem lembre de Madonna como sinônimo de sensualida-
de e controvérsia. Independente de qual seja a primeira 
imagem que lhe venha à cabeça, o nome dela é conhecido 
em praticamente todo o planeta.

Essa onipresença no imaginário popular é resultado 
de um trabalho minucioso de criação artística, é claro, 
mas também de inteligência de negócios. Madonna 
Louise Veronica Ciccone foi a primeira mulher em-
preendedora a aparecer na capa da Forbes, em 1990. 
Ela completa 63 anos de idade em 2021 com um net 
worth de aproximadamente 600 milhões de dólares. 
Ok, tecnicamente ela não é uma bilionária, mas con-
venhamos, é um montante invejável, principalmente 
para uma pessoa que trabalha com arte, um serviço 
tão difícil de se tangibilizar.

Uma das provas do legado empresarial de Madonna é o 
fato de que ela é uma das pessoas com mais inclusões no 
Guinness Book. Escolhi três das dezenas de recordes da 
artista documentados no livro:
	 •	Ela	conquistou	duas	vezes	o	recorde	de	turnê	mais	

rentável de todos os tempos. A primeira vez foi com 
a “Confessions Tour” em 2006. Ela quebrou o próprio 
recorde em 2009 com o show “Sticky and Sweet”, que 
passou pelo Brasil.

	 •	Madonna	é	a	artista	mais	remixada	de	todos	os	tempos.	
É um belo título por si só, mas é também uma fonte 

considerável de renda, já que parte da renda de um 
remix autorizado vai para o artista original.

	 •	São	mais	de	300	milhões	de	discos	vendidos	em	toda	a	
carreira.

O impacto dela vai além do entretenimento. A atenção 
que ela desperta com suas músicas e vídeos gera um efeito 
dominó em uma série de áreas de negócio que vai da moda à 
metalurgia necessária para montar os palcos de seus shows.

Business intelligence já era uma skill para Madonna muito 
antes da palavra virar jargão. Ao contrário de outros popstars 
que viram suas fortunas descendo pelo ralo (como é o caso 
do rei do pop Michael Jackson, que tinha uma dívida de 
aproximadamente 500 milhões de dólares quando faleceu 
em 2009), Madonna sempre teve como prioridade manter 
o controle absoluto de seu direcionamento artístico, de 
suas fontes de renda, de sua imagem e de sua qualidade 
de vida. Ela usa o dinheiro conquistado com seu talento 
como musicista e performer para investir em outras áreas. 
Exemplos:
	 •	Moda: ela frequentemente faz ações de cobranding 

internacional com marcas como Gap, Macy’s e H&M;
	 •	Cosméticos: é dela a marca MDNA, linha de produtos 

de skincare com grande sucesso entre um público de 
alto poder aquisitivo;

	 •	Educação e tecnologia: Madonna é uma das acionárias 
da novíssima plataforma de educação online Bright; 

	 •	Alimentos: a rainha do pop foi uma das primeiras 
pessoas a ver potencial global na marca Vita Coco, 
investindo cerca de 1,5 milhão de dólares em 2010, e 

recebendo um retorno muito maior quando a marca 
foi vendida em 2017. 

	 •	Arte: além de fazer sua própria arte, Madonna por 
muitos anos comandou o selo Maverick Records, que 
lançou discos de artistas como Alanis Morissette, Lenny 
Kravitz, Muse e Marilyn Manson.

Madonna fez escola no entretenimento ao apresentar 
a imagem de uma mulher independente da opinião dos 
outros, abrindo espaço para powerhouses como Taylor 
Swift, Beyoncé e Anitta. E por falar da nossa superstar 
brasileira, Anitta participou do álbum de estúdio mais 
recente de Madonna, “Madame X” em 2019, que estreou 
no primeiro lugar do iTunes em mais de 60 países. A turnê 
do disco revolucionou mais uma vez, ao trazer a estrutura 
de um megashow para teatros pequenos, com público má-
ximo de 5000 pessoas e pouquíssimas datas. A essa altura 
do texto, você deve imaginar que sou fã dela. Sim, sou. 
Cresci ouvindo a música dela, mas também aprendi muito 
observando a forma como ela administra seus negócios. 
Seja fã ou não, estudar a carreira de Madonna é estudar a 
trajetória de uma empreendedora que sabe analisar dados, 
errar, acertar e fazer tudo isso sob o escrutínio da mídia. 
Quem sabe um dia Elon Musk chega lá.

(*) - É artista, comunicador e produtor de ativos de entretenimento 
para projetos no Brasil, Estados Unidos, Suécia e Austrália. Mestre 
em Entertainment Business pela Full Sail University, com formação 

em Jornalismo, Publicidade e Cinema pela UTP, Planejamento de 
Comunicação Integrada pela FAO, Sound Design pela Escola São Paulo 

de Economia Criativa, AIMEC e Escuela Sonica Buenos Aires. César 
apresenta, toda quarta 19h, a live “Arte, Entretenimento e Conexões” nos 

canais da Full Sail Brazil Community. www.cesarmunhoz.com 

Aprenda business 
intelligence com Madonna

Marco Aurélio Pitta (*)

Para uma escola, isso 
não é diferente. Mes-
mo que essa não tenha 

fins lucrativos, elaborar 
preços adequados para a 
sua estrutura é fundamental. 
Isso porque existem custos 
e despesas fixas que inde-
pendentemente de existir 
receita ou não, precisam 
ser pagas.

Para elaborar um preço, 
existem diversas formas e 
técnicas. Pode-se definir 
um preço baseado em atu-
alização de seus custos, 
em índices inflacionários, 
concorrentes ou disponi-
bilidade de renda dos seus 
clientes. Mas não importa 
o formato escolhido, o re-
comendável é sempre fazer 
um racional financeiro, 
entendendo a estrutura 
definida por aquela escola. 
Recomendo seis passos 
fundamentais:

Mesmo que essa não tenha fins lucrativos, elaborar preços 
adequados para a sua estrutura é fundamental.

Como definir o preço das mensalidades escolares
Estabelecer preços de forma equivocada pode prejudicar a atividade e o desempenho das empresas. Essa afirmação foi feita por diversos teóricos da 
administração que entendem que esse exercício é vital para a sobrevivência de uma organização

Passo 1
Definição de indicadores 

financeiros: em um país 
inflacionário como o nosso, 
estimar indicadores inflacio-
nários é papel fundamental em 
qualquer definição de preços. 
Isso porque a base de custos e 
despesas de uma organização 
terá reflexos de índices como 
IGP-M, IPCA, INPC, SELIC e 
câmbio, por exemplo. Fontes 
não faltam para ajudar você 
nesse tipo de estimativa.

Passo 2
Definição da base de 

alunos para o próximo 
ano: deve-se ter uma ideia 
de volume, ou seja, do nú-
mero de alunos para o ano 
seguinte. Para isso, o exer-
cício de ensalamento é de 
vital importância.

Passo 3
Definição dos custos e 

despesas fixas: tais gastos 
são aqueles que independen-

bre a receita de anos anterio-
res para o próximo período. 
Outra forma é definir esse 
parâmetro por aluno.

Passo 5
Definição da estimativa 

de lucro: saber a expecta-
tiva de lucratividade que o 
proprietário da escola tem 
é imperativo. Isso porque o 
dono da escola precisa ter 
o retorno sobre o investi-
mento. Também é saudável 
que o negócio tenha sobras 
para permitir reinvestimen-
tos. Acrescenta-se a isso a 
necessidade de ter reservas 
para futuras contingências. 
Geralmente, esse indicador é 
definido de forma particular, 
variando conforme o tipo de 
investidor, ou mesmo, riscos 
aderentes ao mercado em 
que atua.

Passo 6
Definição do preço: 

enfim, chegamos à última 

etapa.  Sob o aspecto uni-
camente financeiro, deve-se 
somar as despesas e os cus-
tos totais (fixos e variáveis), 
os tributos e o lucro desejado 
(esses dois últimos, uma 
relação sobre a receita). 
Chega-se então ao total do 
faturamento anual. Sobre 
esse montante, basta fazer 
a divisão pelo número de 
alunos estimados e o número 
de parcelas (geralmente, em 
12 meses).

Enfim, várias perguntas 
precisam ser respondidas 
antes de definir e divulgar 
os preços. Mas não podemos 
negar que ter transparência 
e um pensamento racional 
dos cálculos facilitam, e mui-
to, o entendimento dos pais 
no momento da matrícula de 
um novo aluno. 

(*) - É coordenador de programas 
de MBA nas áreas Tributária, 

Contábil e de Controladoria da 
Universidade Positivo.
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temente de existirem alunos 
ou não, ou seja, faturamento, 
existirão. Em uma escola, 
podemos citar como exem-
plo de gastos fixos: aluguel 
do imóvel, folha da área 
administrativa, consumo 
mínimo de energia elétrica 
e água, dentre outros. 

Passo 4
Definição de gastos 

variáveis: são aqueles que 

só existirão se houver alu-
nos. Por exemplo, gastos 
com alimentação, material 
didático, partes variáveis 
de energia elétrica e água, 
tributos, inadimplência, e 
outros. Para esses casos, é 
muito comum fazer uso de  
percentuais sobre o fatura-
mento como premissas. 

Pode-se, inclusive, utilizar 
as referências de relação so-

Selma Cristina Ortiz Santos da Silva (*)

É notável que a carga tributá-
ria no Brasil é muito alta. Como 
se não bastasse essa realidade, 
a crise por conta da pandemia 
assustou o empresariado. 

No ano passado, alguns be-
nefícios foram oferecidos pelo 
governo federal, mas não obti-
veram eficácia para diminuir o 
impacto que a Covid-19 causou no 
mercado. Os mecanismos dispo-
nibilizados pelo governo para as 
empresas se recuperarem nesse 
cenário crítico que vivemos não 
foram suficientes e, infelizmente, 
se a empresa depender de algum 
programa federal, a tendência é, 
no mínimo, de estagnação. 

A possibilidade de fôlego pro-
movida pelos parcelamentos do 
Darf e Refis (lucro real presumido 
e simples nacional) fica muito 

aquém das expectativas por dois 
motivos: eles não oferecem um 
número grande de parcelas e 
nem um número de desconto que 
compense. Portanto, não há um 
mecanismo fiscal de porte para 
alavancar empresas por parte do 
governo federal.

A saída, por sua vez, pode estar 
em um planejamento tributário. 
Apesar de não ser algo simples, 
por exigir um estudo profun-
do da realidade da empresa, o 
instrumento é prático e, para o 
empresário, o benefício é real. 
Ele consiste em uma série de 
estudos que o advogado tributário 
realiza sobre vários fatores, como 
a margem de lucro, se a empresa é 
importadora, o volume de crédito, 
seus prejuízos fiscais, folha de 
pagamento, entre outros. Nessa 
análise, o especialista consegue 
planejar e reduzir legalmente 

os impostos e definir o regime 
tributário mais conveniente. 

Nessa direção, temos muitas 
teses tributárias profícuas de 
recuperação de tributos para 
resguardar as empresas. Há teses 
já firmadas em definitivo que per-
mitem a recuperação de tributos. 
Dentre elas, o direito ao crédito 
de PIS/COFINS sobre insumos; 
direito de crédito de ICMS na 
base de cálculo do PIS/COFINS; 
e direito de crédito presumido 
de IPI sobre as compras da Zona 
Franca de Manaus.

Ademais, há teses em discussão 
judicial que, se decididas em 
favor do contribuinte, poderão 
beneficiar empresas de diversos 
setores. Há uma que chamamos 
de limite da base de cálculo para 
contribuição parafiscal. Funciona 
assim: nas contribuições previ-

denciárias que as empresas são 
obrigadas a recolher e repassam 
para a Previdência, as parafiscais 
do terceiro setor são destinadas 
para instituições como o SESI e 
o Senai. 

Essas contribuições são re-
colhidas em cima da folha de 
pagamento. Só que o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) tem 
vários precedentes relacionados 
ao limite dessas contribuições, 
em 20 salários mínimos. Muitas 
vezes, a empresa não sabe disso 
e não entra com uma ação na 
Justiça para conseguir o direito 
dela de declarar e recolher essas 
contribuições em cima de 20 sa-
lários mínimos e não em cima da 
folha total de salário.

Pense: na realidade de uma 
empresa que tem uma folha de 
pagamento de R$ 5 milhões, 
compensa mais ela recolher em 

cima de R$ 5 milhões ou em 
cima de 20 salários mínimos? A 
resposta é uma diferença abissal 
em termos de tributos. Então, 
é muito relevante realizar um 
estudo sobre essa possibilidade. 
Enfim, existem outras teses que 
podem ajudar as empresas e um 
advogado tributarista tem con-
dições de fornecer informações 
para esse fim.

Hoje, para quem vai abrir uma 
empresa ou já comanda uma, é 
imprescindível que se faça um 
planejamento tributário. É assim 
que uma empresa de grande 
porte, com vários funcionários, 
pode encontrar benefícios em 
função dos vários impostos que 
tem a pagar.

(*) - É advogada-associada do Escritório 
Esturilio Advogados desde 2020 e pós-

graduada em Direito e Processo Tributário 
(www.esturilio.adv.br).

Planejamento tributário promove economia para as empresas


