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O modelo de trabalho cooperativista é, certamente, um atrativo para 
muitas pessoas que almejam unir forças em prol dos seus objetivos, 
potencializando resultados. É ainda uma forma de acelerar momentos 
que poderiam demorar bem mais para acontecer, caso fossem traba-
lhados em uma operação de mão única. Porém, não há como ignorar 
os desafios ao realizar compras conjuntas, responsáveis por muitas 
mudanças de área para aqueles que cultivam tanto a resiliência.  

Compras Conjuntas: desafios que empreendedores 
devem vencer

Diferenciar ou morrer já foi um mantra do marketing. O novo 
mantra é digitalizar ou morrer. Investir na transformação digital 
deixou de ser um passo tímido e agora significa repensar o negócio 
a partir do digital. Quando tudo muda à sua volta, a única alternativa 
possível é avançar na mesma direção para onde o mundo caminha. A 
velocidade da digitalização no mercado é tão intensa que muitos se 
intimidam e deixam de acreditar na possibilidade de seguir o ritmo. 
Você observa o porte de Amazon, Alibaba, Magalu e já entende que 
não pode chegar lá.  

ecossistema digital tem lugar para todo tipo e 
tamanho de negócio

De acordo com dados da 43ª edição do Webshoppers, o mais amplo 
relatório sobre e-commerce do país elaborado semestralmente pela 
Ebit|Nielsen — em parceria com a Elo, em 2020, a Black Friday se 
consolidou como a data mais importante para o e-commerce brasileiro, 
com faturamento de R$ 87,4 bilhões, um aumento de 41% em relação 
a 2019. Se os números pré-pandêmicos já eram atraentes, o lojista 
pode continuar otimista para as vendas em 2021.  

Como manter seu e-commerce longe dos problemas 
da black Friday
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Negócios em pauta

tecnologias inovadoras de manufatura 
A Nissan revelou uma linha de produção em sua planta de 

Tochigi, no Japão, baseada na iniciativa Nissan Intelligent 
Factory. Esta iniciativa única permite produzir veículos de 
última geração por meio do uso de tecnologias inovado-
ras, contribuindo para atingir a neutralidade de carbono. 
Hideyuki Sakamoto, vice-presidente executivo global de 
Manufatura e Gestão de Supply Chain na Nissan disse: 
"A indústria automotiva está em um período de grandes 
mudanças e é preciso dar uma solução para o desafio 
global das mudanças climáticas. Consideramos que esta é 
uma oportunidade para fortalecer a área de Monozukuri 
(sistema de manufatura) como parte do nosso DNA, para 
desenvolver e aplicar tecnologias inovadoras para sobre-
pujar os desafios que estamos enfrentando".      leia a 
coluna completa na página 3

Foto: nadir.com/Divulgação
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elevar a qualidade e a segurança  
dos sistemas e apps mobile

@A crescente adoção de plataformas digitais nos ambientes 
corporativos também ampliam os desafios de desenvolver 

aplicativos que proporcionem experiências digitais inovadoras, 
além de garantir a segurança das informações e a compatibilidade 
com todos os modelos de computadores, tablets e smartphones do 
mercado. Com o objetivo de engajar empresas e profissionais de TI 
e cibersegurança nesse debate, a Leadcomm, empresa brasileira 
que é referência em segurança digital, promove nesta quinta-feira 
(28), às 16h, um webinar com o tema “Como elevar a qualidade e a 
segurança dos sistemas e aplicativos mobile”. As inscrições para o 
webinar são gratuitas e podem ser feitas através deste link: https://
lnkd.in/gfDiChww.    leia a coluna completa na página 2
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o brasil vive um momento 
preocupante de crescimento do 
desemprego, muito impactado 
pela crise econômica resultante da 
pandemia, que já se arrasta por 
quase um ano e meio. 

Contrastando com os números desa-
nimadores de desempregados, em 

determinados setores - que não foram 
negativamente afetados pela pandemia, 
ou até cresceram neste período - a 
dificuldade em encontrar mão de obra 
adequada às necessidades vem sendo 
um entrave para um maior crescimento. 

 
Mas se há tanta mão de obra disponível 

no Brasil, e uma grande demanda a ser 
suprida, por que há tanta dificuldade em 
se efetivar contratações? O senso comum 
diria que a ausência de mão de obra prepa-
rada para postos que exigem profissionais 
qualificados é o problema. Isso é verdade, 
mas não é só isso. 

À frente de uma empresa de tecnologia 
que oferece soluções para gestão e recruta-
mento de pessoas por meio de Inteligência 
Artificial, nos deparamos, na maioria das 
empresas que visitamos, com uma enor-
me dificuldade em conduzir processos 
seletivos em razão do enorme volume de 
currículos aplicados. 

 
A maioria já usa o apoio de tecnologias, 

mas que contam com parâmetros básicos e 
pouco inteligentes para a filtragem de perfis, 
o que acaba criando distorções e eliminando 
dos processos seletivos a grande maioria dos 
candidatos (em alguns casos, 98% deles), que 
sequer têm seus currículos analisados. Nessa 
grande massa de perfis, muito provavelmente 
estava a pessoa certa para o cargo.

 
Ou seja, estamos tratando com um grande 

número de profissionais “invisíveis”, dei-
xados de lado pelo mercado de trabalho 

Inteligência Artificial torna visíveis os 
profissionais invisíveis
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por seus currículos não atenderem aos 
parâmetros das ferramentas de contratação 
atualmente usadas. Pessoas que, por não 
serem vistas, podem simplesmente desistir 
de buscar um trabalho, entrando para as 
estatísticas de desalentados.

 
Essa distorção também gera impactos no 

futuro do negócio e dos próprios profissio-
nais contratados. Pesquisa feita em 2018 e 
apresentada no livro “É possível se reinven-
tar e integrar a vida pessoal e profissional” 
mostrou que 90% dos brasileiros ativos se 
dizem infelizes em seus trabalhos. 

 
Outro levantamento, feito em 2017 pela 

Universidade de Chicago, apontou que 
85% das pessoas economicamente ativas 
nos EUA estavam dispostas a mudar de 
trabalho. A conclusão não pode ser dife-
rente: as empresas estão contratando as 
pessoas erradas para as suas posições (ou 
inadequadas para a cultura organizacional), 
a ponto de não engajá-las. 

 
A experiência de trabalho em uma com-

panhia depende da cultura e do ambiente 
organizacional. As organizações bem-
-sucedidas apresentam em comum uma 
cultura clara, bem definida, que inspira os 
colaboradores e norteia as ações do dia a 
dia. Felizmente, a verdadeira Inteligência 
Artificial já está presente em algumas 
empresas com processos de Recursos Hu-

manos mais maduros e vem possibilitando 
a elas analisar todos os candidatos com cri-
térios matemáticos justos e transparentes. 

O tradicional Massachussets Institute of 
Technology (MIT) define IA como quando 
as máquinas possuem habilidades cogniti-
vas de aprender por meio de experiências 
anteriores, e a partir disso, começam a 
sugerir soluções e resolver problemas. 
Com este tipo de tecnologia em ação, as 
pessoas, e somente elas, são colocadas em 
primeiro lugar.

 
Não tenho dúvida de que a Inteligência 

Artificial crescerá muito e terá, a partir de 
agora, um importante papel social quando 
aplicada ao processo de contratação e 
gestão de pessoas. Ela tem o potencial de 
tornar esses profissionais invisíveis em 
visíveis para o mercado, reduzindo o “gap” 
que existe entre o número de desempre-
gados e as oportunidades não preenchidas 
nas empresas. 

 
O resultado será a diminuição do desem-

prego e um mercado de trabalho mais justo, 
sem preconceitos e vieses nas escolhas de 
profissionais, e com oportunidade para 
todos nos processos de contratação. 

 
(Fonte: Tiago Machado é CEO da Rocketmat, 

especializada em soluções de inteligência artificial 
para a área de Recursos Humanos).

QUaliFiCaÇÃo

aumento da selic
Diante do aumento da inflação, a 

expectativa do mercado financeiro 
é que a taxa básica de juros, a 
Selic, encerre 2021 em 8,75% ao 
ano. A taxa está no nível mais alto 
desde julho de 2019, quando era 
6,5% ao ano. No início de agosto, 
o BC passou a aumentar a Selic 
em 1 ponto a cada reunião. Agora, 
o mercado espera uma elevação 
maior, de 1,25 ponto, para que a 
taxa suba a 7,5% ao ano (ABr).

pós-graduação em Forense digital  
e investigação Cibernética

O Instituto DARYUS de Ensino Superior Paulista (IDESP), escola 
referência nas áreas de tecnologia e gestão administrativa para cursos 
em pós-graduação e MBA, anuncia uma atualização na grade da forma-
ção em Forense Digital com base em metodologias usadas nos principais 
cursos do mundo e novas demandas do mercado. O novo nome: Digital 
Forensics & Cyber Investigation, vem de encontro com a oferta de apren-
dizado prático sobre desenvolvimento de análises forenses digitais aliadas 
a investigações cibernéticas mais complexas. “Com grande escassez de 
profissionais no mercado, a pós-graduação permitirá aos alunos atuar 
como especialistas em grandes empresas, peritos em processos judiciais 
ou até mesmo montar sua própria consultoria especializada”, explica 
Nadia Guimarães, diretora acadêmica do IDESP. Para se inscrever, basta 
preencher o cadastro no link: https://www.daryus.com.br/pos-graduacao/
forense-digital-e-investigacao-cibernetica   
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News@TI
B2Mamy e Trakto oferecem capacitação 
para mães que buscam inserção no mercado 

@De acordo com um estudo feito pela Faculdade Getúlio Vargas, 
após 24 meses, quase metade das mulheres que tiram licença-

-maternidade são demitidas e esse padrão se perpetua, inclusive, 47 
meses após a licença. Pensando na urgência da geração de renda destas 
mães, a B2Mamy, primeira empresa que capacita e conecta mães ao 
ecossistema de inovação e tecnologia para que elas sejam líderes e 
livres economicamente e a Trakto, primeira startup de edição online 
da América Latina se juntaram para criar o projeto Trakteiras, que 
busca causar transformação e impactar a vida de mães capacitando-
-as para profissões no mundo do marketing digital. "Acreditamos que 
profissões digitais são um divisor de águas na vida de mulheres que 
precisam se recolocar no mercado ou estão em transição de carreira. 
O programa Trakteiras confere não só capacitação, mas geração de 
renda imediata e uma comunidade inteira como rede de apoio para 
essas mulheres", analisa Dani Junco, fundadora e CEO da B2Mamy. 
(https://www.trakto.io/) ou (https://www.b2mamy.com.br/).

São Paulo, terça-feira, 26 de outubro de 2021 Negócios2

OpiniãO
O gosto amargo 

do remédio
Os problemas da 
saúde, incluindo seu 
custo, nunca serão 
resolvidos de forma 
pomposa com ações 
midiáticas. 

Mas quando nos depara-
mos com atitudes que 
ecoam, automatica-

mente refletimos que a saúde 
não é parte separada do resto 
do país. Há pouco mais de um 
mês, chamou atenção da so-
ciedade um veto presidencial 
a um projeto que facilitava o 
acesso a remédios orais contra 
o câncer por meio dos planos 
de saúde. 

Não é preciso usar uma 
calculadora para saber que é 
muito mais cara a internação 
de um paciente em tratamento 
do que garantir a ele com-
primidos para uma terapia 
domiciliar. Recentemente, um 
conhecido apresentador de 
TV fez um desabafo durante 
seu programa, revelando que 
gasta cerca de R$ 2 mil reais 
mensais para o controle do 
diabetes, mas que se não tives-
se dinheiro já estaria morto. 
Muitos brasileiros não têm a 
mesma chance.

A gestão da saúde no nosso 
país sempre foi desafiadora. Os 
custos dos serviços cada vez 
mais em escalada, um maior 
número de pessoas utilizando 
o SUS, o envelhecimento po-
pulacional, maior incidência 
de doenças crônicas não trans-
missíveis, recursos escassos 
e milhares de beneficiários 
saindo dos planos privados 
todos os anos compõem uma 
difícil equação. Na verdade, 
uma conta em desequilíbrio e 
que não fecha. Implantar no-
vos modelos de remuneração 
faz parte de uma mudança 
estrutural rumo a um sistema 
de saúde para o futuro. 

Mas estruturas sólidas não 
se constroem do dia para a 
noite e passam, necessaria-
mente, por um diálogo que 
envolva os players do setor. 
Por isso, a ABIMED desenvol-
veu o Paper Valor em Saúde, 
um trabalho colaborativo ao 
longo de 2020 em que foram 
realizadas entrevistas com 
mais de 30 líderes do setor 
em diversos estados do país, 
incluindo representantes de 
hospitais, convênios privados 
de saúde, gestores de saúde 
pública e sociedades médicas 
e acadêmicas. 

O resultado foi um docu-
mento estruturado em três 
grandes frentes: desafios jurí-
dicos, regulação e acesso que 
sinalizam como a indústria de 
tecnologia médica se encaixa 
neste novo contexto, consi-
derando as particularidades 
e necessidades do sistema de 
saúde brasileiro. Entre os dire-
cionadores que o documento 
aponta está o de um consenso 

de que é necessário estabele-
cer um sistema assistencial 
mais eficiente, com adoção do 
modelo de cuidados em saúde 
baseados em valor. 

O conceito de Value-based 
Health Care (VBHC) teve 
início em 2006, e desde então 
movimenta o setor. Criador 
do conceito, Michael Porter 
o definiu como o resultado 
para o paciente envolvendo a 
qualidade do serviço somado à 
sua experiência, dividido pelo 
custo envolvido em um tra-
tamento. Há bons exemplos. 
Projetos de atenção primária 
e de prevenção melhoram a 
qualidade do atendimento e 
reduzem desperdícios de re-
cursos. Que o digam os países 
europeus, que vêm adotando 
cuidados de saúde baseados 
em valor para dar conta das 
pressões que os sistemas 
de saúde sofrem constante-
mente.

A fim de manter um aten-
dimento de alta qualidade 
para sua população, países 
como Holanda e Alemanha 
estão implementando novas 
abordagens para financiar os 
cuidados de saúde. Na Ho-
landa, as seguradoras usam 
o pagamento em pacotes 
para melhorar a coordenação 
do atendimento a pacientes 
com doenças crônicas, como 
diabetes. Na Alemanha, há 
organizações assistenciais 
para cuidar globalmente das 
populações rurais. 

Todas essas iniciativas con-
vergem em um rico banco 
de dados que outros países 
podem usar para descobrir seu 
caminho no complexo cenário 
do financiamento da saúde. 
Em meio a essa discussão, 
a indústria de tecnologia de 
produtos para saúde também 
caminha para uma participa-
ção mais extensa na discussão 
sobre cuidados de saúde ba-
seados em valor. A ABIMED 
representa cerca de 200 em-
presas de diversos tamanhos 
e origens de capital na área 
de tecnologia avançadas que 
representam aproximadamen-
te 65% do mercado nacional.

Em sua passagem pelo Brasil 
em 2018, o norte-americano 
Joe Flower, especialista em 
 Healthcare Futurist, avaliou 
que muitas perspectivas es-
tavam em metamorfose e tais 
inovações promoviam progra-
mas efetivos, que privilegiavam 
a busca por novo modelo de 
relacionamento com o pa-
ciente e de remuneração para 
os profissionais e serviços de 
saúde. Essa revisão do modelo 
assistencial se faz necessá-
ria no Brasil. Perseverar a 
excelência é o caminho para 
acreditar ser possível tornar o 
sistema de saúde mais eficiente 
e acessível a toda população.

 
(*) - É administrador e presidente 

executivo da Associação Brasileira 
da Indústria de Alta Tecnologia de 

Produtos para Saúde (ABIMED).

Fernando Silveira Filho (*)

Efetiva e escalável, a estratégia de 
Product-led Growth (PLG) aumenta  
a produtividade e conquista clientes

As estratégias de marketing das empresas estão cada vez mais evoluídas, investindo em personalização e experiências 
que agreguem satisfação e qualidade voltadas ao cliente.

Marcelo Eduardo Cosentino (*)

No entanto, é evidente a tendên-
cia para que alguns negócios 
apostem em outras estratégias 

de crescimento, como o Product-led 
Growth (PLG). Na tradução e na prá-
tica o PLG é o “crescimento liderado 
pelo produto”, ou seja, fazer com que o 
próprio produto atenda de forma qua-
lificada a necessidade do usuário e que 
a sua experimentação gere a conversão 
desse usuário em um cliente.

Essa metodologia muda a visão da 
empresa na hora da concepção e de-
senvolvimento do produto, assim como 
também a forma de abordar o usuário. 
Durante o processo de desenvolvimen-
to e aprimoração de um PLG, é preciso 
entender a jornada e torná-la mais 
curta e fácil para o cliente, deixando o 
produto disponível e acessível para uso 
e existem várias formas de fazer isso. 

Há empresas que optam pelo modelo 
freemium, disponibilizando o produ-
to de forma gratuita por um período 
limitado e, depois, o uso passa a ser 
cobrado. Hoje, há muitas empresas que 
utilizam esse modelo, como Google Dri-
ve, Evernote, Spotify, Netflix, Amazon 
Prime, Disney+, entre outros. Usando 
os streamings como exemplo, vemos 
que a dor do cliente é entretenimento 
e, a partir do entendimento do usuário 
de que aquele serviço é de qualidade, 
que as ferramentas disponibilizadas 
ali funcionam, correspondem às suas 
expectativas e sanam sua “dor”, o usu-
ário é convertido em cliente por meio 
de uma assinatura mensal ou anual. 
Em um curto espaço de tempo ele é 
convertido e retido, com a capacida-
de de se tornar um potencializador e 
catalizador de novos usuários a partir 
de sua experiência pessoal.

Por outro lado, não são só serviços 
e produtos por assinatura que são 
aplicáveis à estratégia de PLG. Há 
empresas que optam por disponibilizar 
produtos gratuitos, para que o usuário 
teste ou tenha uma experiência inicial 
com a marca. Dessa forma, conforme 
o feedback do cliente, a empresa 
consegue captá-lo e convertê-lo para 
outros produtos, mais elaborados e que 

botões funcionam ou não na jornada 
do usuário e outras informações, a 
depender das métricas criadas e quais 
objetivos visam – seguindo a Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD). Outra 
vantagem do uso de dados é voltada 
para o marketing do produto ou serviço, 
uma vez que é possível mapear eventos 
recorrentes e criar campanhas em cima 
das melhores qualidades do produto, 
sinalizadas pelos próprios usuários.

Entretanto, não são todas as empresas 
que têm facilidade em se adaptar ou 
utilizar a metodologia do PLG. Com-
panhias B2B, por exemplo, podem ter 
mais dificuldade de aplicação, uma vez 
que os produtos ou serviços são mais 
complexos e exigem peculiaridades 
de implementação para cada empresa-
-cliente, além de que, em muitos casos, 
o usuário do produto não é necessaria-
mente quem tem o poder de decisão da 
aquisição, diferente de uma empresa 
B2C que tem muitos usuários únicos e 
fala diretamente com o consumidor final. 

Independente das particularidades de 
cada tipo de negócio, voltar a atenção 
para o cliente continua sendo a chave do 
sucesso. O PLG só se torna, de fato, uma 
ferramenta poderosa para as empresas 
quando se entendem as dores do usuário 
não apenas para desenvolver um produ-
to que atenda às suas necessidades, mas 
também se pensar no modelo ideal de 
estratégia PLG para atrair, converter e, 
finalmente, fidelizar o cliente. 

(*) É vice-presidente de Segmentos da TOTVS.
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eventualmente possuam um custo mais 
elevado. Há escolas, por exemplo, que 
disponibilizam cursos gratuitos para 
atrair novos estudantes e, a partir dessa 
experiência inicial, eles procuram por 
mais cursos pagos e se tornam clientes 
de longo prazo.

O rápido contato do cliente com o 
produto proporcionado pelo PLG traz 
benefícios para ambas as partes. Do 
lado do cliente, ele conhece e reconhece 
uma nova proposta de valor da empresa, 
percebe rapidamente se aquele produ-
to o satisfaz, soluciona seu problema 
e “gasta” menos em um produto que 
ainda está na dúvida, por exemplo. Para 
a empresa, os benefícios são menor 
custo de aquisição e maior retenção. 
Além disso, os ciclos de vendas ficam 
ainda menores, permitindo investir mais 
tempo aprimorando e potencializando o 
PLG, gerando também um aumento da 
produtividade da empresa em relação 
àquele produto. Por fim, a empresa 
consegue ter acesso a informações e 
feedbacks, proporcionando um proces-
so de correção mais rápido e escalável.

Esmiuçando ainda mais a experiência 
do usuário, é importante destacar que a 
implementação de dados e tecnologias 
de análise são essenciais para correções 
e aprimoramentos no processo de um 
PLG. Dessa forma, o desenvolvedor 
ou fabricante consegue monitorar o 
comportamento do usuário através 
de dados, observando como ele utiliza 
aquele produto ou serviço, quais são 
as ferramentas mais eficientes, quais 

A relação das empresas com o co-
mércio exterior é uma das grandes res-
ponsáveis por movimentar a economia 
brasileira. Seja pela realização da impor-
tação de insumos ou de maquinário para 
a produção, até mesmo na exportação 
do produto final. Dados do Ministério 
da Economia mostram que a corrente 
de comércio brasileira (importação e 
exportação) movimentou US$ 44,246 
bilhões só em setembro de 2021. Mesmo 
com todas as vantagens de se pensar no 
mercado externo, ainda existem alguns 
programas que as empresas acabam não 
usufruindo, ou até mesmo desconhe-
cem. Um bom exemplo é o OEA (Ope-
rador Econômico Autorizado) que tem 
como premissa tornar a empresa uma 
verdadeira parceira da Receita Federal, 
com direito a benefícios e vantagens.

Porém, ainda são poucos os que fazem 
parte do programa: o último relatório da 
Receita mostrou que até julho de 2021, 
apenas 581 certificados foram emitidos e 
108 estão em análise pelo órgão. O ponto 
de destaque é que muito mais do que 
uma simples participação, conseguir o 
certificado pode se tornar um diferencial 
estratégico para os negócios. O fato é que 
uma aproximação com a Receita Federal 
representa mais credibilidade para quem 
quer se colocar no comércio exterior.

Se levarmos em consideração apenas a 
exportação de produtos, podemos elencar 
vantagens como aumento de vendas e de 
produtividade, aumento de market share, 
crescimento da empresa e muitas outras. 
Dentro desse cenário, o OEA pode ser 
um apoio, pois garante benefícios como 
agilidade e redução de custos no fluxo 
internacional. Ou seja, além dos benefí-
cios que o próprio comércio exterior traz 
para uma empresa, há ainda os incentivos, 
que podem tornar o mercado muito mais 
competitivo.

Além disso, vale dizer que essas 
companhias ganham ainda espaço na 
deliberação e participação em questões 
de mercado. Isso acontece pois com a 
certificação, empresas passam a ter voz 
ativa nas decisões do comércio exte-
rior, com a participação nos fóruns, por 
exemplo. Por este motivo, o conselho 
que dou para as empresas que já pensam 
em participar do programa é: esse é o 
momento ideal para ingressar.

Os benefícios também são a facilitação 
dos processos aduaneiros, tanto em ter-
ritório nacional quanto fora do país, tudo 
considerando as modalidades da certifi-
cação e a função do operador na cadeia 
logística. Com a OEA há a possibilidade 
de utilização da logomarca do programa, 
gerando maior visibilidade. Também é 

válido considerar a importância de um 
ponto de contato na Receita Federal, 
da resposta à consulta de classificação 
fiscal em até 40 dias, a desobrigação de 
garantia na admissão temporária para 
utilização econômica, carga pátio por 
24h no modal aéreo, registro antecipado 
da declaração de importação por meio 
aquaviário, dentre outros.

É importante trazer que a previsão 
é que em um futuro próximo, as com-
panhias certificadas terão ainda mais 
benefícios. A criação do OEA-Integrado 
já tem atraído importantes agentes, como 
é o caso da Secretaria de Comércio Exte-
rior e há expectativas para a entrada de 
outros órgãos, como Exército e ANVISA, 
o que ampliaria o pacote de vantagens. 
Em um momento de forte concorrência 
como o que vivemos, a visibilidade que 
o OEA traz, inclusive para outros países 
onde o Brasil mantém acordo de reco-
nhecimento mútuo, como é o caso de 
Uruguai, China, Bolívia, Peru, México e 
Colômbia, é um fator que pode abrir inú-
meras possibilidades para a sua empresa.

(Fonte: Fábio Pizzamiglio é diretor da Efficienza, 
empresa fundada em 1996 com o intuito de 

prestar serviços de assessoria em comércio 
internacional, a Efficienza se destaca como 

solução integral na área de despacho aduaneiro, 
logística internacional e assessoria em comércio 

internacional).

Como a certificação no OEA pode acirrar a 
competitividade entre as empresas
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semestre de 2022, por meio de um exame vestibular que será realizado 
no início do ano. Os alunos também poderão ingressar pelo Enem e pelo 
SAT, o Scholastic Assessment Test, uma espécie de Enem dos Estados 
Unidos. Para a primeira turma há 56 vagas disponíveis. Em cada uma 
das experiências realizadas, o aluno terá a oportunidade de focar em 
um aspecto diferente, como metodologias ágeis, desenvolvimento co-
laborativo distribuído, user experience e produtos digitais, tornando o 
ensino completo e dinâmico. Saiba mais em: (https://www.insper.edu.
br/programadebolsas/). 

E - Passagens Rodoviárias 
O Guichê Virtual, empresa de tecnologia que oferece as melhores opções 
de passagens rodoviárias no Brasil, adota uma nova identidade visual 
e um posicionamento de marca no mercado. A companhia passa a se 
chamar Buson, e terá como propósito gerar experiência mais atrativa 
ao comportamento dos consumidores. Com esse movimento, a empresa 
quer oferecer também mais praticidade e segurança para seus clientes 
na hora da compra da passagem. A empresa trabalha no sentido de 
possibilitar perder menos tempo na rodoviária, por exemplo, em filas 
que não são mais necessárias, com uma tecnologia de ponta para que o 
passageiro possa embarcar diretamente no ônibus. A Buson conta com 
mais de 250 empresas parceiras e oferece mais de 70.000 rotas por todo 
o Brasil. Outras informações: (www.buson.com.br).

F - Corporate Venture
O investimento em startups realizado por corporações, o chamado 
corporate venture capital, vem crescendo no Brasil e alcançando nú-
meros recordes. Entre janeiro e junho, as novatas de base tecnológica 
receberam mais de US$ 622 milhões de grandes empresas, distribuídos 
em 22 transações. O volume investido representa mais do que o triplo 
do aportado em todo o ano passado, que acumulou US$ 199 milhões, em 
27 negociações dessa natureza. Essas são as principais conclusões do 
levantamento “Corporate Venture Capital Report 2021”, realizado pela 
KPMG em parceira com a Distrito. Desde os anos 2000, o país acumula 
212 rodadas de investimentos de corporações junto a startups, das 
quais 162 tiveram os volumes negociados revelados, totalizando US$ 
1,3 bilhão. Saiba mais em: (www.kpmg.com.br). 

G - Prêmio Inédito
A Track&Field Co S.A. é vencedora, pela primeira vez, do Prêmio 
Melhores e Maiores Exame 2021, sendo o primeiro lugar na categoria 

A - Capacitação na Área de TI
O programa Minha Chance, do Governo do Estado de São Paulo, está 
oferecendo cursos gratuitos de capacitação profissional na área de 
tecnologia. Ao todo, são 6.500 vagas para o curso ‘Google Journey 
Minha Chance’, destinado a quem tem interesse em ter experiências 
em computação em nuvem, infraestrutura, redes, segurança, machine 
learnring e inteligência artificial. Objetiva atender estudantes de escolas 
técnicas e faculdades de tecnologia, mas as vagas também estão abertas 
para o público em geral, com idade mínima de 18 anos. As aulas serão 
100% pela internet.  As inscrições podem ser feitas através do site da 
Fundação FAT (https://fundacaofat.org.br).

B - Marketing Digital
A Americanas Marketplace e o Facebook, por meio de seu programa gratuito 
de desenvolvimento de micro e pequenas empresas nas ferramentas de 
marketing digital de suas plataformas, o Impulsione com o Facebook , se 
uniram para oferecer um curso gratuito sobre soluções para impulsionar 
as vendas de pequenas e médias empresas no ambiente online. O curso 
é dividido em cinco módulos e pretende mostrar aos empreendedores 
como ampliar sua presença nas redes, como avaliar o melhor momento 
do negócio para investir em campanhas, quais os melhores investimentos 
com menos riscos, como medir o retorno obtido e como criar anúncios 
com praticidade e eficiência. Interessados poderão realizar o cadastro em: 
(https://venda.americanasmarketplace.com.br/americanasefacebook/).

C - Materiais Elétricos
A Tramontina acaba de concluir a ampliação de sua fábrica de materiais 
elétricos, localizada no município de Carlos Barbosa/RS. Foi realizada 
a anexação de um novo pavilhão industrial de 7.438 mil m², aumen-
tando a área construída para 42,9 mil m². Com a expansão, a unidade 
passa a ter uma área especializada para o armazenamento de produtos 
acabados. A expansão foi motivada pelo crescimento da unidade, que 
vem ampliando continuamente o seu mix de produtos destinados às 
instalações elétricas. O novo pavilhão industrial permitirá o aumento 
da produção e vendas, favorecendo o atendimento das necessidades e 
expectativas dos clientes, garantindo a sua máxima satisfação. Saiba 
mais:  (www.tramontina.com.br).

D - Ciência da Computação 
O Insper anuncia o lançamento de uma graduação em Ciência da Com-
putação. Os primeiros alunos do novo curso ingressarão no primeiro 

“Moda e Vestuário”. Considerada uma das premiações mais importantes 
da economia brasileira, anualmente elege as melhores organizações do 
país de acordo com o seu desempenho. A conquista reflete a trajetória 
de sucesso da companhia e consolida um novo ciclo sob o comando do 
CEO, Fred Wagner, guiado por uma estratégia focada em inovação e 
expansão. O contínuo desenvolvimento da omnicanalidade, unindo o 
físico com o digital, somado ao fortalecimento do vínculo com os públicos 
identificados com a marca, estão entre os pilares que contribuem para 
os resultados positivos da companhia (www.tf.com.br).

H - Além das Fonteiras
Na próxima qunta-feira (28), a Brazil-Florida Business Council, 
Inc., grupo empresarial internacional privado e independente que 
promove o desenvolvimento econômico no Brasil e EUA, apoiado 
por membros corporativos, promove o encontro “Investigações além 
da fronteira: Implicações de Compliance para Empresas e Cidadãos 
Estrangeiros”. Online, o evento poderá ser acompanhado pelo Zoom. 
Os debates serão apresentados em inglês com tradução simultânea 
em português. A participação é gratuita, mas o registro é necessário. 
O painel será organizado em parceria com Duff e Phelps, empresa 
da Kroll Business, membro patrocinador do conselho empresarial 
da Brazil-Florida. Para se registrar, basta acessar o link: (https://
lnkd.in/eN7chy7j).

I - Especializado em Chatbots 
O Banco Bmg, empenhado em seu processo de expansão no mer-
cado brasileiro, acaba de firmar, por meio de sua subsidiária direta 
CBFácil Corretora de Seguros e Negócios Ltda., um instrumento 
contratual com a intenção de adquirir participação societária da 
O2OBOTS Inteligência Artificial Ltda, que é uma fintech que atua no 
desenvolvimento, licenciamento e manutenção de software especia-
lizado em chatbots com inteligência artificial para venda de produtos 
financeiros e de seguros. Segundo Flavio Guimarães, Vice-presidente 
do Bmg, a operação está alinhada com a estratégia bem-sucedida de 
M&As do Bmg, que vem possibilitando a criação de um ecossistema 
de empresas com competências especializadas e complementares, 
capazes de gerar ainda mais eficiência operacional ao Banco e criar 
oportunidades de negócios. 

J - Cinema Chinês 
A 6ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo organizada pelo Instituto 
Confúcio na Unesp está de volta e abre com o filme “Tudo ou Nada”, do 
premiado diretor Zhou Hao, que será exibido pela primeira vez fora da 
China. Indicado ao Melhor Documentário no First International Film 
Festival (2021), explora a vida de duas pessoas de meia-idade que sofrem 
de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e registra sua busca 
por redenção.  Com a curadoria de Wang Yao, o evento  acontece de 1 
a 20/11, de forma online e gratuita. Todo o conteúdo da 6ª Mostra de 
Cinema Chinês poderá ser visto de qualquer parte do Brasil na plata-
forma:  (https://culturaemcasa.com.br/videos/cinema-2/cinema/~ZAQ).

Enquanto o Brasil patina, 
Europa avança na 

integração ferroviária

A priorização 
do transporte 
ferroviário envolve 
tanto a vontade 
política quanto a 
percepção sobre o 
papel das ferrovias

Enquanto o Brasil 
aponta para o re-
trocesso na política 

pública para suas ferrovias, 
com a assunção do modelo 
de autorização em vez da 
abertura de concorrências 
públicas, a Europa dá exem-
plo de integração a partir 
dos trilhos. No início deste 
mês, estivemos em Portugal 
e presenciamos a partida 
de um “comboio” (como as 
composições ferroviárias 
são conhecidas em terras 
lusitanas) que irá percorrer 
26 nações, conectando todo 
o continente. 

Por que uma jornada como 
essa não é possível aqui, no 
Brasil? Por que, apesar de 
possuirmos 30 mil quilô-
metros de linhas – e tendo 
a necessidade urgente de 
dotarmos o país de uma 
alternativa econômica, se-
gura e eficaz de transporte 
de cargas e passageiros, 
conforme ficou claro nos 
últimos dias, com mais uma 
ameaça de paralisação dos 
caminhoneiros –, por que 
afinal, ainda assim, o trem 
aqui é relegado a segundo 
plano?

É certo que a priorização 
do transporte ferroviário 
envolve tanto a vontade 
política quanto a percepção 
do Estado sobre o papel 
das ferrovias. Posturas que, 
infelizmente, estão em falta 
no Brasil. No caso do Velho 
Mundo, as nações enxer-
gam no trem não apenas 
oportunidades econômicas, 
com o turismo à frente, mas 
também a chance de reduzir 
suas respectivas emissões 
de gases de efeito estufa, 
com a racionalização do uso 
mais intenso do modal.

Este 2021 foi designado, 
aliás, como o Ano Europeu 
do Transporte Ferroviário. 
Com mais essa motivação 

para a experimentação das 
viagens sobre trilhos, a Co-
missão Europeia pretende 
salientar os benefícios do 
transporte ferroviário en-
quanto meio de transporte 
sustentável, inteligente e 
seguro. Várias atividades 
estão destacando o setor 
ao longo deste ano, a fim 
de incentivar a utilização 
do modal ferroviário pelos 
cidadãos e empresas. 

Outro objetivo é contri-
buir com o Pacto Ecológico 
da União Europeia para a 
neutralidade climática até 
2050. Mas, ainda que haja 
uma tradição no uso dos 
trens, a Europa apresenta 
queda nos números do 
setor, sob o impacto ge-
neralizado das restrições 
causadas pela pandemia: 
apenas 7 % dos passagei-
ros utilizam o transporte 
ferroviário e somente 11 % 
das mercadorias são assim 
transportadas. 

Portanto, o Ano Europeu 
do Transporte Ferroviário 
foi uma iniciativa muito 
bem-vinda. O meio ambien-
te também agradece. Entre 
os países da União Europeia, 
o transporte ferroviário é 
responsável por menos de 
0,5 % das emissões de gases 
com efeito estufa relaciona-
das com os transportes, o 
que faz dele uma das formas 
mais sustentáveis de trans-
porte de passageiros e de 
mercadorias. Entre outros 
benefícios, o transporte 
ferroviário é ainda excecio-
nalmente seguro.

A Europa sinaliza, por-
tanto, um renascimento do 
trem como fator de integra-
ção, crescimento econômi-
co e sustentabilidade. Que 
as lições desse reaprendiza-
do europeu nos sirvam como 
inspiração para podermos 
recuperar nossas ferrovias 
e colocá-las a serviço de um 
projeto de nação próspera 
e igualitária.

O futuro, tanto lá, como 
cá, está no transporte fer-
roviário.

(*) - É engenheiro e presidente da 
Ferrofrente (Frente Nacional pela 

Volta das Ferrovias). 

José Manoel Ferreira Gonçalves (*)

Um novo estudo enco-
mendado pelo Ministério 
de Minas e Energia reitera 
avaliação anterior de que a 
adoção de horário de verão 
não resulta em “economia 
significativa de energia”, 
e que as medidas adota-
das pelas autoridades do 
setor são suficientes para 
garantir o fornecimento de 
energia.

Em nota, o ministério 
informa que “considerando 
análises técnicas devida-
mente fundamentadas, o 
MME entende não haver 
benefício na aplicação do 
horário de verão e que 
as medidas tomadas pelo 
Comitê de Monitoramento 
do Setor Elétrico (CMSE) 
e pela Câmara de Regras 
Excepcionais para Gestão 
Hidroenergética (CREG) 
têm se mostrado suficien-
tes para garantir o forneci-
mento de energia elétrica 
ao Sistema Interligado 
Nacional de energia elétrica 
(SIN) na transição do pe-
ríodo seco para o período 
úmido”.

Medidas adotadas são suficientes para os períodos seco e úmido.
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Após um período de 
fortes altas, entre ju-
nho e agosto, o Índice 

de Confiança do Empresário 
do Comércio (Icec), apurado 
pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC), apre-
sentou a segunda queda 
seguida. Ainda assim, a re-
tração de 3,1% fez com que 
o indicador batesse 119,3 
pontos, permanecendo na 
zona de satisfação (acima 
dos 100 pontos).

Na comparação com ou-
tubro de 2020, o índice 
registrou aumento de 15,6% 
o que, para o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
no geral, mostra que os re-
sultados negativos recentes 
não anularam o otimismo 
gerado este ano. No entanto, 
Tadros observa que, depois 
de resultados positivos, a 
tendência de baixa iniciada 
em setembro ressalta a me-

Depois de resultados positivos, a tendência de baixa ressalta a 
menor confiança em relação à conjuntura no país.
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Panetones fazem 
sucesso nos lares 
brasileiros

Em meados de setembro os 
panetones começaram a dar as 
caras nos supermercadoss. Além 
de ressaltar a chegada e o clima 
de preparação para o Natal, o 
doce de origem italiana exerce, 
há muitos anos, um papel im-
portante na sociedade. Segundo 
pesquisa realizada pela Kantar, 
líder em dados, insights e consul-
toria, ele é consumido em 52,4% 
dos lares do país, principalmente 
pelo público A e B, mas também 
entre as classes C, D e E. 

Segundo a Abimapi, os bra-
sileiros gastam, em média, R$ 
25,34 em panetones e consomem 
aproximadamente 440 gramas 
do produto por ano. O público 
que mais procura o item natalino 
tem entre 40 e 49 anos. A iguaria 
faz muito sucesso nos lanches da 
tarde, uma vez que está presente 
em 29,7% dessas refeições. 

A versão tradicional – feita 
com uvas-passas e frutas crista-
lizadas – segue como a favorita 
do público. Entretanto, as re-
cheadas estão caindo cada vez 
mais no gosto dos brasileiros. 
Prova disso é que registraram 
um aumento considerável de 
5 pontos percentuais entre os 
períodos de novembro de 2018 
a janeiro de 2019 e novembro de 
2020 a janeiro de 2021. - Fonte 
e mais informaçõpes: (www.
kantar.com/brazil).

Confiança do comerciante cai pela 
segunda vez após período de altas

As vendas do Dia das Crianças não foram suficientes para retomar a confiança do empresário
em abril, quando o índice 
despencou 6,4%. Com a 
maior variação entre os com-
ponentes, Condições Atuais 
da Economia apresentou 
queda de 9,0%, o que na 
percepção do economista da 
CNC, Antonio Everton, é re-
flexo das principais queixas 
e evidência das condições 
macroeconômicas desfavo-
ráveis para os empresários.

“A possibilidade do encer-
ramento da transferência 
do auxílio emergencial, o 
aumento do endividamento 
das famílias e a alta dos cus-
tos são apenas alguns dos 
fatores que podemos listar. 
O cenário atual é de aumen-
to de preços, ocasionando 
desequilíbrios entre oferta 
e demanda e pressões para 
formação de preços maiores, 
complicando a decisão dos 
preços finais”, observa o 
economista (Gecom/CNC).

nor confiança em relação à 
conjuntura no país.

“Entre os fatores que pro-
vavelmente constituíram a 
taxa do Icec em outubro, é 
possível considerar a infla-
ção gerada no processo de 
recuperação das economias 
desde o ano passado; o 
destravamento das medi-
das contra a Covid-19; os 

efeitos do câmbio, das com-
modities e da escassez de 
chuvas”, avalia o presidente 
da CNC.

Todos os componentes do 
Icec apresentaram retração 
- Condições Atuais (-4,5%), 
Expectativas (-3,1%) e 
Intenção de Investimentos 
(-2,0%) -, fenômeno que 
aconteceu pela última vez 

Horário de verão não resulta em 
economia de energia

De acordo com a pasta, a 
aplicação do horário de verão 
“não produz resultados na 
redução do consumo nem na 
demanda máxima de energia 
elétrica ou na mitigação de 
riscos de déficit de potência. 
Além disso, na avaliação 
mais recente das condições 
de atendimento eletroe-
nergético do SIN, realizada 
pelo Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS) 
para este mês, verifica-se 
que o sistema se encontra 
com recursos energéticos 
suficientes para o adequado 
atendimento à potência”.

O MME acrescenta que, 
segundo os novos estudos, 
a redução observada no 
horário de maior consumo 
(entre as 18 e 21h) acaba 
sendo compensada pelo 
aumento da demanda em 
outros períodos do dia, 
em especial no início da 
manhã. “Pelas prospecções 
realizadas pelo ONS, não 
haveria impacto sobre o 
atendimento da potência, 
pois o horário de verão não 
afeta o consumo no período 
da tarde, quando se observa 
a maior demanda do dia”, 
complementa a nota (ABr).



O analytics vai 
revolucionar a 

qualidade da relação 
empresa e cliente

Uma das expectativas 
de todos nós é ser 
bem atendido pelas 
marcas, em qualquer 
ponto de contato, mas 
especialmente nos 
canais digitais

Do outro lado do bal-
cão, a premissa de 
todo call center, seja 

de atendimento, vendas ou 
cobrança, é oferecer uma 
experiência de qualidade. 
Como em um jogo de xadrez, 
qualquer movimentação 
equivocada e seu negócio 
poderá perder negócios ou 
deixar de recuperar crédi-
tos, no caso de cobranças. 

Não à toa: segundo uma 
pesquisa da consultoria 
Nielsen, apenas 5% dos bra-
sileiros são leais a produtos 
e marcas. Por isso, é muito 
importante definir algumas 
estratégias para garantir su-
cesso nesse relacionamento 
e a monitoria da qualidade 
baseada em analytics é uma 
das mais importantes.

Segundo estudo do Movi-
mento Compre&Confie em 
parceria com a ABComm, 
a quarentena fez com que 
o faturamento do varejo 
digital crescesse 56,8% de 
janeiro a agosto, em relação 
ao mesmo período de 2020. 
Isso mostra um aumento 
considerável da concor-
rência no ambiente digital 
e como um atendimento de 
qualidade pode fazer grande 
diferença nesse cenário.

E a monitoria de qualida-
de tem papel decisivo para 
um relacionamento lon-
gevo e bem sucedido com 
os clientes de uma marca. 
Isso porque é responsável 
por identificar os gargalos 
na operação e traçar es-
tratégias de melhorias. O 
acompanhamento contínuo 
permite uma visão ampla em 
busca da alta performance. 

Com a tecnologia de aná-
lise de dados como aliada, 
é possível saber quem é 
quem na sua linha de frente 
e aprimorar, cada vez de 
maneira personalizada, as 

habilidades dos operadores 
em busca da excelência no 
atendimento.

As melhores ferramentas 
de analytics conseguem ex-
trair informações preciosas 
por meio de análise de voz 
e texto durante os contatos 
com os seus clientes, em 
qualquer formato (e-mail, 
chat, telefone). Com base 
nesses dados, a monitoria 
de qualidade torna-se ainda 
mais eficaz - especialmente 
quando há uma camada de 
automatização e inteligên-
cia artificial, o que permite 
aos gestores:
	 •	Identificar	as	dificulda-

des e necessidades de 
ajustes na sua equipe

	 •	Aplicar	 treinamentos	
pré-definidos e custo-
mizáveis em formato 
de Ensino a Distância 
(EAD)

	 •	Realizar	 provas	 per-
sonalizadas para cada 
agente

	 •	Avaliar	 a	 performance	
por meio de relatórios, 
gráficos, notas e insights

É muito importante que 
sejam traçadas estratégias 
fundamentadas em dados 
reais, e não apenas por 
amostragem ou suposições. 
Conforme vimos nos dados 
deste artigo, não dá mais 
para ficar atrelado a pro-
cessos de gestão antigos e 
ultrapassados. 

As ferramentas de analy-
tics têm o potencial de 
revolucionar a forma como 
as marcas relacionam-se 
com seus clientes a partir 
de uma gestão operacional 
mais eficiente e assertiva, 
com o adicional de estarem 
cada vez mais acessíveis e 
calibradas para linguagem 
natural em português bra-
sileiro. 

Agora, resta saber: os gaps 
da sua operação impactam 
nos resultados dos negó-
cios? Se sim, talvez seja a 
hora de dar um próximo 
passo e tornar a tecnologia 
sua aliada.

(*) - É fundador e diretor 
de operações da Evollo 

(www.evollo.com.br).

Eduardo Ribeiro (*)

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua 

agência de confiança, 
ou ligue para

3106-4171
www.netjen.com.br
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Vivaldo José Breternitz (*)
 
A Apple está intensifican-

do a luta contra a Covid-19: 
a empresa decidiu que seus 
trabalhadores não vacinados, 
que vão aos escritórios, devem 
se submeter a testes diários. O 
próprio CEO da empresa, Tim 
Cook, conduziu o processo que 
gerou essa decisão, também 
aplicável a trabalhadores que, 
por motivos de privacidade, 
não indicarem seu status de 
vacinação. 

Ao que consta, a empresa 
exigirá que os funcionários 
vacinados façam um teste rá-
pido semanalmente. A Apple 
fixou 24 de outubro como data 
limite para que seus funcio-
nários informem qual tipo de 
vacina tomaram, e quando; sem 
essa informação, a empresa 
considerará o funcionário não 
vacinado. Essas regras entrarão 
em vigor em 1º de novembro e 
afetarão apenas as instalações 
dos Estados Unidos, ao menos 
por enquanto. 

A política será um pouco 
diferente para os funcionários 
das Apple Stores, as lojas físi-
cas da empresa; estes, se não 
vacinados deverão apresentar 
testes duas vezes por semana. 
Para os vacinados, que traba-
lham nessas lojas também será 
exigido o teste rápido semanal. 

A empresa tem sido menos 
exigente do que outras big te-

chs, que exigem a imunização, 
mas a situação pode mudar com 
o fim de alguns prazos, como 
o estabelecido pelo governo 
Biden, que fixou a data de 8 de 
dezembro para que fornecedo-
res federais exijam de seus fun-
cionários imunização completa; 
como a Apple vende produtos 
ao governo, ela precisa atender 
a essa exigência. 

O governo americano tam-
bém tem pressionado compa-
nhias com 100 funcionários 
ou mais a exigirem vacinação 
ou testar não vacinados pelo 
menos uma vez por semana. 
A Apple também está cada 
vez mais perto de determinar 
que a maioria da equipe cor-
porativa retorne ao trabalho 
presencial. 

Após vários atrasos, a diretriz 
mais recente da empresa reco-
menda que seus funcionários 
trabalhem no escritório pelo 
menos três dias por semana a 
partir de janeiro, mas diz que 
confirmará qualquer prazo com 
um mês de antecedência. É 
possível que medidas desse tipo 
também passem a ser tomadas 
por empresas que operam no 
Brasil, com recusa à vacina-
ção provavelmente gerando 
demissões. 

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

de Computação e Informática 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Nesse momento você 
pensa: existe bola 
de cristal? Será que 

eles estão me vigiando? A 
resposta é não! Mas existe 
uma ferramenta chamada 
mídia preditiva, que se tor-
nou imprescindível na pu-
blicidade digital hoje. Aliás, 
não podemos mais pensar 
nesse segmento sem o uso 
das tecnologias. 

Inclusive, é nesse caminho 
que as adtechs - Adverti-
sing Technology ganham 
corpo no Brasil como meio 
de alavancar resultados de 
negócio por meio de estra-
tégias digitais.De acordo 
com o relatório da Distrito, 
o Brasil possui cerca de 743 
startups do setor, que ofere-
cem soluções tecnológicas 
para marcas, agências de 
publicidade e criadores de 
conteúdo. Ao todo, essas 
empresas empregam 24 mil 
pessoas e já receberam US$ 
882,5 milhões em aportes 
nos últimos dez anos. Até o 
início de junho, já foram 11 
investimentos, que somam 
US$ 182,1 milhões.

Para Luiz Fernando Mo-
rais, fundador e CEO da 
Meediaonne, adtech brasi-
leira que tem o intuito de 
democratizar a publicidade 
digital inteligente para as 
micro, pequenas e médias 
empresas e agências, a 
integração de ferramentas 
e fontes de dados na pu-
blicidade digital aperfeiçoa 

É preciso pensar com a mente do consumidor e desenhar as 
experiências durante a jornada sob o ponto de vista dele.

Muitos acreditam que o pior da pandemia já passou. 
Contudo, ainda há muitas pessoas enfrentando problemas 
por conta de contratos que precisaram ser renegociados 
nos últimos meses. Isto pode se dar tanto com pessoas 
físicas, como a mensalidade escolar dos filhos, quanto 
com jurídicas, como o aluguel de um espaço comercial, 
por exemplo, havendo, assim, diversos entraves que não 
foram solucionados. 

Por isto, o advogado Emanuel Pessoa, Mestre em Di-
reito pela Universidade de Harvard, lista alguns desafios 
e técnicas para que as partes envolvidas entrem em um 
acordo e reduzam as perdas. “A Covid-19 afetou o equilíbrio 
econômico-financeiro de tratos firmados nas mais diversas 
áreas”, afirma Emanuel. Tentar satisfazer os interesses 
dos envolvidos é fundamental para evitar mais problemas. 

“O locador que insiste em receber o aluguel completo 
sem levar em conta que tudo que vivemos pode impedir 
o inquilino de ter o fôlego necessário para se recuperar 
no pós-crise. Essa atitude pode fazer com que o locador 
perca aluguéis futuros, saindo ainda mais prejudicado. 
Então, é preciso mostrar ao locador que é interesse dele 
que o inquilino se recupere”, explica. Assim, é essencial 
saber se colocar no lugar da outra parte. Essa empatia, 
argumenta o advogado, facilita a compreensão dos inte-
resses alheios.

Para uma negociação de sucesso, quanto mais opções 
forem criadas, maiores as chances de se fazer um bom 
acordo. “A falta de opções parece um ultimato, é pegar 
ou largar. E, muitas vezes, mesmo que um acordo sem 
opções seja muito bom, o outro lado pode rejeitar a 
proposta simplesmente por se sentir acuado e coagido”, 
alerta. Como cada parte tem uma idéia do que seja justo, é 
preciso adotar um critério objetivo de decisão que impeça 
que a subjetividade prevaleça. 

Se o critério não depende de uma das partes, é mais 
fácil que a outra o aceite. Um ambiente de confiança 
mútua pode facilitar a negociação presente e outras que 
possam ocorrer no futuro. A comunicação é primordial 
para isso, porque ela ajuda a superar um enorme desafio 
em qualquer negociação – compreender exatamente o 
que o outro quer dizer. Saber conversar de forma clara, 
direta e precisa, para não haver mal entendido e nem 
deixar passar batido partes importantes do contrato, é 
uma das chaves para o sucesso.

É essencial saber se colocar no lugar da outra parte, empatia 
que facilita a compreensão dos interesses alheios.

Quatro estratégias indispensáveis 
para a publicidade digital

Sabe quando você acessa o seu Instagram e, de repente, aparecem diversos anúncios de sapatos, o 
que justamente você estava procurando há pouco tempo atrás? 

gerados por algorit-
mos, mineração de 
dados e modelagem 
preditiva, é possível 
avaliar a probabilidade 
de um evento aconte-
cer no futuro. A técnica 
é bastante usada pelas 
marcas para fazer a 
segmentação do seu 
público baseado em 
seu comportamento, 
características demo-
gráficas, interesses e 
outras variáveis. Des-
sa forma, é possível 
identificar padrões de 
comportamento para 
enviar uma mensagem 
ou uma publicidade 
muito mais persona-
lizada e adequada ao 
momento do lead;

 4) Omnichannel - resu-
me-se no uso simultâ-
neo e interligado de 
diferentes canais de 
comunicação, com o 
objetivo de estreitar 
a relação entre online 
e offline, aprimorando, 
assim, a experiência 
do cliente. Para que 
seu uso gere valor 
para a experiência do 
consumidor é preciso 
pensar com a mente 
do consumidor e de-
senhar as experiências 
durante a jornada 
sob o ponto de vista 
dele. - Fonte e mais 
informações: (www.
meediaonne.com).

cada vez mais a jornada do 
cliente de ponta a ponta, 
procurando passos cada 
vez mais assertivos para en-
tender suas necessidades e 
antecipar o que ele precisa, 
saindo até mesmo, à frente 
da concorrência.

As adtechs estão presentes 
no Facebook, Google, You-
Tube, Instagram, Twitter, 
Pinterest, Tik Tok, entre 
outros aplicativos. Segun-
do o CEO da Meediaonne, 
existem quatro estratégias 
imprescindíveis para fazer 
uma publicidade digital as-
sertiva nessas plataformas. 
Confira: 
 1) Big Data – o arma-

zenamento incrível 
de dados para uma 
análise ou correlação 
futura potencializa as 
chances de criar uma 

campanha mais asser-
tiva. Esses dados dos 
internautas são coleta-
dos, por exemplo, em 
cadastros de lojas e em 
redes sociais. À medida 
que essa capacidade de 
armazenamento evo-
lui, maior será a chance 
da publicidade digital 
cativar o usuário;

 2) Inteligência Artifi-
cial (IA) - campo da 
ciência fundamental 
para aprimorar os pro-
cessos de automação 
do marketing digital, 
aperfeiçoando proces-
sos de personalização 
de campanhas;

 3) Marketing prediti-
vo – por meio da IA, 
big data e do machine 
 learning, que combi-
nam diversos insights 
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Apple aperta o cerco à Covid

Os principais desafios na hora de 
renegociar um contrato

Caso haja um acordo, a dica do advogado é não de-
morar para formalizar o que foi decidido, antes que 
alguém mude de ideia. É importante utilizar palavras 
conclusivas como “fechado”, “combinado” ou “temos 
acordado”, preferencialmente por escrito. É possível 
resolver a questão por WhatsApp ou e-mail, sendo que 
as duas partes devem manifestar se concordam ou não 
com os novos termos. Tudo isso vale como registro 
perante a Lei.

Vale lembrar que as negociações trabalhistas seguem 
regras próprias, que diminuem a margem de decisão das 
partes. Qualquer negociação relacionada ao trabalho 
formal que não siga o trâmite legal está sujeita a ser 
questionada.

Para Emanuel, a atenção deve ser redobrada especial-
mente em tempos de crise, já que muita gente está com os 
ânimos exaltados. Nesse caso, o ideal é deixar as emoções 
de lado e focar nos problemas a serem resolvidos. 

“A empatia é a melhor atitude neste momento. Fazer 
um esforço para se colocar no lugar do outro e entender 
que a situação está difícil para todo mundo é fundamental. 
Os interesses de todos estão alinhados: ninguém quer que 
o empreendedor quebre, que o trabalhador seja demiti-
do ou que o fornecedor não seja pago. Quando há esse 
entendimento, as partes conseguem se acertar”, finaliza. 
(https://twitter.com/emanuelpessoa_).
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Por que as APIs 
validam a nova 

economia colaborativa?

A Economia de APIs 
(do inglês, Application 
Programming 
Interface) não se trata 
apenas de tecnologia, 
mas sim de negócios

No novo mundo da 
Economia Colabora-
tiva, no qual uma ou 

mais empresas trabalham 
em conjunto com o objetivo 
de gerar mais valor para seus 
clientes e, consequente-
mente, para seus negócios, 
uma estratégia sólida de 
APIs é fundamental, pois 
habilita a colaboração, de 
forma segura e controlada, 
a partir de governança e 
de boas práticas entre em-
presas. 

A ideia preconizada pelas 
APIs é que, por meio da 
exposição dos sistemas tec-
nológicos, parceiros criem 
produtos e serviços para os 
clientes, inovações essas 
que não seriam possíveis - ou 
muito dificilmente seriam 
viáveis - em uma abordagem 
solo de cada uma das em-
presas. Entre as principais 
vantagens de seu uso, que 
ganhou destaque com a 
digitalização de ofertas e 
serviços, está a possibilidade 
de agregar valor ao negócio 
da empresa expondo seus 
sistemas legados e permi-
tindo que programadores 
desenvolvam aplicações co-
nectadas a todo o conjunto 
tecnológico existente. 

Outro benefício relevan-
te é de se conectar ao 
ecossistema de inovação, 
permitindo às startups 
criarem produtos e serviços 
inovadores e disruptivos, 
baseados nos sistemas da 
empresa fornecedora da API 
e que permitem à mesma 
incorporar esses aplicati-
vos sem a necessidade de 
investimento próprio em 
Pesquisa e Desenvolvimen-
to. E, ainda que houvesse, 
dificilmente se chegaria 
aos mesmos resultados em 
virtude das barreiras que 
empresas tradicionais têm 
em inovar. Este é o conceito 
de inovação aberta, que vem 
ganhando cada vez mais for-
ça em empresas de diversos 
setores. 

No mercado de varejo, por 
exemplo, a necessidade de 
criação de canais digitais 
de vendas, que foi agravada 
pelos impactos da pandemia 
e exigiu um maior cuidado 
com as interações físicas, fez 
com que a exposição dos sis-
temas tradicionais - legados 
- das empresas explodisse. 
Neste cenário, o uso de APIs 
é indispensável para inte-
grar soluções que habilitam 
esses canais digitais, como 
marketplaces, lojas virtuais 
próprias e a criação de lojas 
afiliadas aos grandes varejis-
tas, capilarizando a atuação 
digital dessas empresas. 

Outro mercado bastante 
impactado com a Economia 
de APIs é o de Telecom. 
Neste setor, o ecossistema 
de Serviços de Valor Agre-
gado (VAS, na sigla em 
inglês), desenvolve aplica-
tivos para os clientes das 
telcos, consumindo diver-
sas APIs e entregando con-
teúdos usando a rede das 
operadoras. Um exemplo 
é quando uma telco inclui 
dentro de seus planos uma 
assinatura de uma empre-
sa de streaming de filmes, 
séries ou música. Todo 

esse processo é realizado 
através de APIs, que fazem 
desde a inclusão do cliente 
nas bases de assinantes de 
ambas as empresas, até a 
efetiva cobrança e repasse 
de valores para as parceiras. 

Ainda nesse segmento, o 
acesso aos dados dos clien-
tes, desde que consentido e 
seguindo a LGPD, por meio 
do uso de APIs, para seg-
mentar ofertas e publicida-
de, é uma tendência promis-
sora e em desenvolvimento. 
Para as pessoas físicas, as 
APIs se traduzem como uma 
maior oferta de sistemas à 
sua escolha, incluindo mais 
opções de pagamentos em 
e-commerces. Antes, havia 
limitações de sistemas para 
pagamentos de transações 
online. Agora, com as inte-
grações, é possível oferecer 
transações instantâneas 
com maior diversidade de 
sistemas de pagamento. 

Outra aplicação bastante 
utilizada é o cadastramento 
em um serviço na internet 
utilizando a conta do Face-
book. Para isso, utilizamos 
uma API da rede social que 
valida os dados do cliente 
e repassa à provedora do 
serviço todos os dados 
necessários para o cadas-
tro. Essa é uma aplicação 
que facilita tanto a vida do 
cliente pessoa física, quanto 
da empresa que está cadas-
trando essa pessoa.

Diversas tecnologias po-
dem ser associadas às APIs. 
Um bom exemplo é a IoT 
(em inglês, Internet of 
Things). Imagine um box 
de telemetria instalado em 
um caminhão que coleta mi-
lhares de dados de diversas 
partes do veículo. 

Esses dados podem ser ex-
portados para uma platafor-
ma na nuvem e consumidos, 
por meio de APIs, por uma 
empresa que esteja desen-
volvendo um aplicativo, por 
exemplo, para analisar o 
estilo de direção do moto-
rista do caminhão, definindo 
qual o risco associado a essa 
condução especificamente. 

Outra tecnologia que pode 
ser habilitada por APIs é o 
RPA (Robot Process Au-
tomation), que automatiza 
processos por meio do uso 
de robôs pré-programados 
para execução de tarefas re-
petitivas. Invariavelmente, 
esse procedimento depende 
de outros sistemas para ro-
dar, que podem ser internos 
ou externos à empresa e 
devem ser integrados por 
meio de APIs. 

Como vimos, as APIs habi-
litam toda uma nova gama de 
serviços e produtos e são a 
alma e o corpo da crescente 
Economia Colaborativa. 
Uma empresa que deseja 
ser parte do ecossistema 
de inovação, realimentando 
os seus resultados, deve ter 
uma política de exposição de 
suas APIs de forma pública, 
segura e controlada a partir 
da governança e das boas 
práticas. 

Essa abordagem empres-
ta à empresa uma imagem 
colaborativa, inovadora e 
faz com que a comunidade 
de desenvolvedores a consi-
dere na criação de modelos 
de negócio, gerando, conse-
quentemente, o aumento de 
suas receitas. 

(*) - É gerente comercial de Digital 
Business da Engineering, consultoria 

global de TI especializada em 
Transformação Digital 
(www.engdb.com.br).

Daniel Kaestli Pessoa (*)
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

BBX Desenvolvedora de Negócios S/A - Em Constituição
Ata de Assembléia Geral de Acionistas para a constituição

Aos 06/05/20, às 08 hs., na sede, Barueri/SP, Avenida Sagitário, 138, Loja 72, Alpha Conde, com a totalidade. Mesa: Rodrigo Afonso Pi-
mentel - Presidente; James Cichy - Secretário. Deliberações Unânimes: Aprovar a constituição de S.A. sob a denominação de BBX De-
senvolvedora de Negócios S/A, e Estatuto Social da Companhia, que se encontra registrado e arquivado na sede da Companhia. Ele-
ger: Diretor Executivo - C.E.O: Rodrigo Afonso Pimentel, CPF/MF 564.043.011-72, Identidade 1102377 - SSP/DF; Diretor de Operações 
- C.O.O: James Cichy, CPF/MF 257.449.088-62, Identidade 26.102.900-9 SSP-SP, ambos pelo período de 3 anos. Visto do Advogado: 
Cintia Maria Léo Silva - OAB/SP 120.104. Jucesp/NIRE nº 3530055194-0 em 22/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AK 24 – Empreendimentos e Participações Limitada
CNPJ/MF nº 13.149.157/0001-25

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais – R$)
Balanço Patrimonial Demonstrações do Fluxo de Caixa

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Resultados e dos Resultados Abrangentes
Ativo 2020 2019
Circulante
Caixa e Equivalentes 2.079 –
Adiantamento a Fornecedores 77.672 –
Total do Ativo Circulante 79.751 –
Total do Ativo 79.751 –
Passivo 2020 2019
Circulante
Impostos e Contribuições a Recolher 4.751 –
Total do Passivo Circulante 4.751 –
Patrimônio Líquido
Capital Social 100.000 100.000
Capital Social a Integralizar (25.000) (100.000)
Total do Patrimônio Líquido 75.000 –
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 79.751 –

2020 2019
Atividades Operacionais – –
Diminuição/Aumento nos Ativos e Passivos
Circulantes e Não Circulantes
Adiantamento a Fornecedores (77.672) –
Obrigações Tributárias 4.751 –
Caixa líquido Originária das atividades operacionais (72.921) –
Das Atividades de financiamento
Integralização de Capital 75.000 –
Caixa Líquido das Atividades de financiamento 75.000 –
Redução Liquida de Caixa e Equivalentes de Caixa 2.079 –
Caixa e equivalentes de caixa
No Início do Exercício – –
No Final do Exercício 2.079 –
Aumento das disponibilidades 2.079 –

Capital 
Social

Capital social 
a Integralizar

Total do Patri-
mônio Líquido

Saldo em 31/12/2017 100.000 (100.000) –
Saldo em 31/12/2018 100.000 (100.000) –
Saldo em 31/12/2019 100.000 (100.000) –
Integralização de Capital – 75.000 75.000
Saldo em 31/12/2020 100.000 (25.000) 75.000

Não houve movimentação financeira.

André Kissajikian – Diretor Presidente
João Carlos Granero – Contador CRC 1SP 199.020/O-3

Notas Explicativas
As Demonstrações Contábeis completas estão disponíveis na sede da 
Companhia.

Nos últimos meses, mui-
tos brasileiros optaram 
por investir as verbas 

rescisórias impostas pelas 
demissões da pandemia em 
programas de intercâmbio, seja 
para aprimorar a fluência em 
outro idioma ou como porta 
de entrada para um emprego, 
em dólar. 

Afinal, essa busca pelo “sonho 
americano”, que inclui bons 
salários e melhor qualidade de 
vida nunca esteve tão em alta. 
Mas, cada opção requer uma 
autorização diferente e o brasi-
leiro precisa estar atento a elas 
para não se tornar um ilegal. “O 
visto de trabalho temporário é 
o H, e para consegui-lo é pre-
ciso uma petição de trabalho 
(Form I- 129) submetida pelo 
empregador dos EUA, que 
deve ser aprovado pelo serviço 
de Cidadania e Imigração dos 
Estados Unidos. 

E além do visto H, existem 
outros, como o visto H-1B 
(ocupação de especialista); 
visto H-2B (trabalho qualifi-
cado e não qualificado) e visto 

Saiba como trabalhar nos EUA
Mas, cada opção requer uma autorização diferente e o brasileiro precisa estar atento a elas para não se 
tornar um ilegal

CEO da Eagle que se mudou 
para os EUA em 2016. 

É cada vez maior o número de 
famílias com integrantes com 
pelo menos um integrante com 
diploma superior indo embora, 
e sem intenção de voltar. Os 
problemas econômicos do país, 
a qualidade de vida e o quesito 
“ganhar em dólar” são os princi-
pais motivos dessa “diáspora”. 
Enquanto o Brasil registra 
14,4 milhões de desempregos 
e uma taxa de desemprego de 
14,1%, no segundo trimestre, 
nos Estados Unidos, esse nível 
era de 7,8% há um ano, e agora 
está em 5,2%. Em julho, o país 
tinha quase 11 milhões de vagas 
abertas, de acordo com a secre-
tária de estatísticas de trabalho 
do país. As pessoas estão atrás 
do “sonho americano”, e posso 
dizer que com o aumento da 
vacinação, retorno da economia, 
está sobrando emprego aqui. 
Profissionais da área de saúde, 
aviação, tecnologia e logística 
estão em alta.”, explica Arleth. 
- Fonte e outras informações: 
(www.eagleintercambio.com).

Profissionais da área de saúde, aviação, tecnologia e logística 
estão em alta.

pi
xe

ls
ho

t_
C

A
N

VA

H-3 (estagiários)”, explica 
Arleth Bandera, especialista 
em processos imigratórios. 
Recentemente o Ministério das 
Relações Exteriores levantou 
dados mostrando que há 4,2 
milhões de brasileiros vivendo 
longe do país, se comparado 
com 2018, houve um aumento 
de quase 20%. 

Os dados ficam ainda mais 
impressionantes se conside-
rarmos que a pesquisa não 
computa, com exatidão, quem 
saiu do país e se encontra de 

forma ilegal. Estimativas falam 
em até 50% a mais de pessoas 
nessa condição, dessa forma, o 
número chegaria a 6 milhões. 

“Chega a ser um proble-
ma de perspectiva, a conta 
simplesmente não fecha! 
Senti essa diferença quando 
me mudei para os Estados 
Unidos. O salário no Brasil 
acaba sendo mais baixo e o 
custo de vida, muito alto. E 
por isso, como eu, há vários 
brasileiros buscando outras 
oportunidades”, explica a 

Angelo Ambrizzi (*)

A exclusão do ICMS da Base de Cálculo do 
Pis e da Cofins foi julgada favoravelmente 
ao contribuinte e, ficou conhecida como a 
“tese do século”.

Relembrando que, em maio último, o STF 
excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e 
da Cofins. Segundo cálculos da Instituição 
Fiscal Independente (IFI), a decisão pode 
representar uma perda de aproximada-
mente R$ 120 bilhões na arrecadação da 
União ainda em 2021. Embora a tese já 
tenha sido julgada pelo Supremo Tribunal 
Federal – STF, continua trazendo reper-
cussão financeira positiva ao contribuinte, 
mas agora para as prestadoras de serviços.

A legislação brasileira determina que as 
empresas prestadoras de serviços devem 
pagar o Imposto sobre Serviço de Qualquer 
Natureza (ISSQN), cuja alíquota varia entre 
2% e 5% sobre o valor do serviço prestado. 
Assim, para as prestadoras de serviços, 
cabe recolher o ISS enquanto, para a in-
dústria e o comércio, deve ser recolhido o 

ICMS. O fisco federal determina que tanto 
o ISS quanto o ICMS devem compor a base 
de cálculo do Pis e da Cofins. 

Desta forma, o racional jurídico utilizado 
para a exclusão do ICMS da base de cálculo 
das contribuições se aplica inteiramente 
ao ISS. Diante da possibilidade de ques-
tionamento judicial da exclusão do ISS da 
base das contribuições, é possível para as 
empresas ingressarem com a ação judicial 
pertinente para reduzir a carga tributária 
federal.

A redução da carga tributária tem reflexo 
financeiro imediato. A economia mensal 
poderá ajudar na melhoria dos proces-
sos internos, destinada ao pagamento 
de dívidas tributárias existentes, ou até 
mesmo, aumentar a lucratividade. Somada 
à vantagem imediata, as empresas podem 
requerer o que foi pago indevidamente nos 
últimos cinco anos a contar do ingresso 
da ação judicial. Assim, a cada mês que 
o empresário demora em ingressar com a 
ação, perderá um mês retroativo.

Além do prazo, é importante deixar cla-

ro que as empresas que não ingressarem 
com ação judicial podem ter seu prazo 
de restituição limitado pela decisão do 
Supremo Tribunal Federal, como ocorreu 
recentemente na “tese do século” em que 
as empresas perderam milhões de reais 
em restituição. É inegável que há dinheiro 
na mesa.

A exclusão do ISS da base de cálculo do 
PIS e da Cofins poderá proporcionar para 
as empresas uma restituição de aproxima-
damente R$ 6,1 bilhões, de acordo com a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
Esse valor pode alcançar os R$ 32 bilhões, 
caso o governo federal tenha que restituir 
os valores pagos pelos contribuintes nos 
últimos cinco anos. 

Diante desse cenário, nossa recomen-
dação é que as empresas prestadoras de 
serviços ingressem com a ação judicial 
criando um ambiente de segurança jurídica.

(*) - É advogado especialista em Direito Tributário com 
Extensão em Finanças pela Saint Paul e em Turnaround 
pelo Insper e Líder da área tributária do Marcos Martins 

Advogados (www.marcosmartins.adv.br).  

Como a exclusão do ISS do 
PIS e Cofins pode beneficiar as empresas

www.netjen.com.br
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datos para preencher as vagas na organização. 

O IR tem como intuito promover a organização nos meios 
digitais, ao apresentar os valores e a sua cultura corporativa; e 
na comunicação, oferecer conteúdo que ajude os profissionais 
a se desenvolver na carreira; fornecer informações relevantes 
sobre o mercado de trabalho e gerar potenciais leads, ou melhor, 
potenciais candidatos para as vagas de emprego disponíveis 
na empresa. 

Até 2024 pode ocorrer no Brasil a falta de 290 mil profissionais qualificados para trabalhar nas organizações, de acordo com  
a Brasscom. Algo que já é visto no mercado ao existir a rotatividade constante de colaboradores nas companhias.  

Para solucionar essas questões, o departamento de recursos humanos está cada vez  
mais buscando métodos e formas para encontrar o candidato ideal. 

Com a Transformação Digital impulsionada pela mudança 
mundial que aconteceu em 2020, os investimentos por 
parte das empresas em novas tecnologias aumentou, 

com isso as empresas que fornecem serviços e soluções de 
Tecnologia da Informação cresceram exponencialmente. Os 
setores de telecomunicações, software, conexões entre outros 
do mesmo segmento preencheram cerca de 897 mil empregos 
formais em 2020, e até abril de 2021 foram criados mais de 70 
mil novos postos de trabalho. 

Diante dessa expansão, o mercado de TI (tecnologia da infor-
mação) continua aquecido para o trabalhador. Entretanto, as 
empresas enfrentam dois grandes desafios: a grande rotatividade 
de funcionários, que mudam para outras oportunidades de tra-
balho (no Brasil e no exterior) ou por dificuldade de encontrar 
profissionais qualificados. 

"A busca por profissionais de TI cresceu nos últimos 18 meses. 
Eles estão sendo disputados por muitas empresas e com a popula-
rização do trabalho remoto a competição está a nível global, afinal 
muitas empresas estrangeiras estão buscando profissionais em 
outros países". comentou Alexandre Tili, CEO da OUTMarketing 
no Brasil, especializada no segmento de Tecnologia. 

No Brasil as instituições de ensino superior formam cerca de 
46 mil profissionais aptos a assumir as vagas disponibilizadas, no 
entanto existe ainda um déficit de trabalhadores capacitados a 
cada ano, sendo que a previsão da Brasscom para 2024 é de que 
faltarão cerca de 290 mil pessoas qualificadas para preencher as 
vagas que estarão disponíveis. 

Segundo Darlene Freire, responsável pelo departamento de 
Acquisition of Talents na 2RP Net - empresa especializada em 
fornecer soluções de tecnologia Data-Driven, "o grande desafio é 
encontrar as pessoas qualificadas e compatíveis ao cargo da nossa 
empresa. Proporcionar constante crescimento e desenvolvimento 
profissional são pontos cruciais para retenção de talentos na área 
de TI. Fornecer uma cultura agradável, reconhecimento, horário 
flexível, e remuneração compatível com o mercado, treinamentos 
e acima de tudo um plano de carreira transparente". 

Encontrar o colaborador ideal para ocupar vagas disponíveis, e 
ao mesmo tempo compreender como mantê-lo diante de tantas 
outras oportunidades existentes no mercado, demonstra ser a 
maior complexidade para as empresas. E para auxiliar com essa 
questão listamos cinco oportunidades para uma organização 
desenvolver um banco de talentos compatível: 

1Inbound Recruiting (IR) - Similar ao formato de Inbound 
Marketing, em que o método de funil é implementado para captar 
possíveis clientes, no IR o objetivo é conquistar possíveis candi-
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procura de uma nova ocupação, mas alguém já engajado com o 
propósito, a cultura, a missão, visão e valores da organização. Para 
o RH, essa estratégia é um apoio para criar um banco de talentos 
que já conhecem a empresa e desejam trabalhar lá. 

2Plataformas e software de recrutamento e seleção - 
Sites como CQ1 Talent Search, Gupy e Kennoby ganharam ainda 
mais visibilidade. Com essas tecnologias as empresas conseguem 
buscar profissionais em um banco de Talentos qualificado, criar 
processos seletivos totalmente digitais, sem a necessidade da 
presença física do candidato, aplicando testes técnicos e com-
portamentais que indicam a compatibilidade do profissional com 
os valores, cultura e comportamentos que a instituição procura. 

Para os profissionais o benefício de se inscreverem nas plata-
formas é a facilidade de serem encontrados por empresas que 
buscam profissionais qualificados. Algumas plataformas são ex-
clusivas para o mercado de tecnologia, o que facilita o processo 
de busca por profissionais. 

3Treinamento e Desenvolvimento (T&D ) - Empresas 
que investem em T&D dos funcionários tendem a possuir mais 
credibilidade e apreço por parte do colaborador, de acordo com 
informações no site da Kennoby, pois os profissionais passam a 
encarar a empresa como se fosse o seu próprio negócio (owner-
ship), entregando resultados melhores, sugestões para melhorias 
e possibilidades para aprimorar processos internos com base 
em inovação. 

Muitas empresas de Tecnologia estão desenvolvendo áreas in-
ternas focadas em T&D e até mesmo universidades corporativas 
para aumentar a retenção dos atuais colaboradores, desenvolver 
novas habilidades e para atrair e capacitar potenciais candidatos 
para futuras vagas por meio de ações de Inbound Recruiting. 

4Redes Sociais - Apresentar o ambiente de trabalho nas 
redes sociais por meio de publicações, vídeos e depoimentos pode 
aumentar o interesse de possíveis novos candidatos. Ao divulgar 
experiências, treinamentos, avanços internos, depoimento dos 
atuais colaboradores nos meios digitais cria-se a possiblidade 
de despertar o interesse e o desejo dos profissionais fazerem 
parte da equipe. 

O LinkedIn é uma excelente fonte de relacionamento e contato 
entre profissionais e empresas de Tecnologia da Informação e 
deveria ser mais bem aproveitado pelo mercado de TI. Criar ações 
exclusivas no LinkedIn deve ser uma prioridade para as áreas de 
RH e Marketing das empresas de TI. 

5Plano de Benefícios - Segundo pesquisa realizada pela 
GPTW (Great Place to Work), 13% dos colaboradores tendem 
a ficar na organização por causa dos benefícios oferecidos, 
ficando atrás somente de um bom ambiente de trabalho e da 
remuneração. Pensar em formas atrativas e criativas de oferecer 
benefícios pode ser um diferencial para atrair novos talentos e 
reter os talentos atuais. 

Visivelmente, os departamentos de Marketing e RH precisam 
unir forças para atrair os candidatos ideais e comunicar de 
forma clara nos meios digitais os valores, cultura e propósito 
da organização. Isso com certeza fará a diferença para atrair e 
reter talentos. 

As empresas de TI devem se preocupar verdadeiramente em 
criar um ambiente corporativo saudável, uma forte cultura or-
ganizacional e ter um olhar voltado para a qualidade de vida do 
profissional para efetivamente atrair e reter profissionais. De nada 
adianta aplicar diversas estratégias para atrair novos talentos se a 
empresa não gerenciar o turn over e garantir a retenção. - Fonte 
e mais informações: (| (www.outmarketing.com.br).
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CoMo aTRaIR e ReTeR o ColaBoRaDoR 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDRÉ FELIPE ALMEIDA CALDAS, profissão: designer, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 26/04/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Amado de Sousa Caldas e de Laura Maria de 
Almeida Moraes. A pretendente: DIANA FERREIRA SILVA, profissão: designer, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 02/10/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio de Jesus Silva e de Marga-
rida Olivia Ferreira Silva.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: KAIC AUGUSTO GARCIA ALEXANDRE, profissão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1999, residente 
e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Cristiano da Silva Alexandre e de 
Renata dos Reis Garcia. A pretendente: ALESSANDRA PEREIRA GOMES, profissão: 
auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 02/10/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alessandro 
Gomes e de Rosangela Aparecida Pereira.

O pretendente: VICTOR HUGO MARQUES SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Obistavio Batista Santos e de Nailza 
Marques Conceição. A pretendente: JAQUELINE LAURIANO DE OLIVEIRA, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-
nascimento: 13/06/1990, residente e domiciliada em São Berbardo do Campo, SP, filha 
de Cloves Gonçalves de Oliveira e de Maria de Fátima Lauriano de Oliveira.

O pretendente: LUIZ GABRIEL FALASCA, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi, SP, data-nascimento: 20/04/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Falasca e de Andreia Falasca. A 
pretendente: DAOINE MADEIRA, profissão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 24/04/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudinei Cavalcante Madeira e de Vanessa Rodrigues Sales.

O pretendente: EDSON DO NASCIMENTO SANTOS, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 24/03/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geronimo Maximo dos Santos e 
de Maria de Lourdes do Nascimento Santos. A pretendente: TAIS PEREIRA MARQUES, 
profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 05/09/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Marques Filho e de Cleusa de Sousa Pereira.

O pretendente: WAGNER DE OLIVEIRA AZEVEDO, profissão: analista de rede, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 08/03/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Ficher Azevedo e de Apare-
cida de Oliveira Azevedo. A pretendente: LINDALVA MAXIMO DE AMORIM, profissão: 
auxiliar de serviços gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: em Rio Formoso, PE, 
data-nascimento: 20/11/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Nelson Maximo de Amorim e de Maria José de Amorim.

O pretendente: FRANCISCO LUIZ DE SIQUEIRA BITTENCOURT, profissão: funcionário 
público federal ap, estado civil: divorciado, naturalidade: em Rio de Janeiro, RJ, data-
nascimento: 05/04/1947, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Francisco de Sá Bittencourt e de Beatriz de Siqueira Bittencourt. A pretendente: JOSELIA 
DA SILVA SANTOS, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Brasilândia, SP, data-nascimento: 10/05/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Barbosa dos Santos e de Maria Otilia da Silva Santos.

O pretendente: BRUNO BEZERRA SAGGIORATO, profissão: técnico de informática, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 28/10/1989, re-
sidente e domiciliado em Osasco, SP, filho de Luciano Domeni Saggiorato e de Ivana 
Gualiato Bezerra. A pretendente: DANIELA DE SANTANA SILVA, profissão: servidora 
pública estadual, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-
nascimento: 22/11/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Genival Genuino da Silva e de Lindinalva de Santana Silva.

O pretendente: LEANDRO VICENTE SILVA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nascimento: 24/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Vicente da Silva e de Orlan-
dina Barbosa Silva. A pretendente: ELISA APARECIDA SANTOS ESCOBAR, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 
05/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Teodoro Escobar 
e de Rosalina dos Santos.

O pretendente: GILMAR ALVES PINHEIRO, profissão: agente de gestão de políticas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 21/08/1970, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Alves Pinheiro e 
de Ermelinda Fonseca Pinheiro. A pretendente: IVANISE GAMELEIRA DOS SANTOS, 
profissão: auxiliar técnica de educação, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Indianópolis, SP, data-nascimento: 05/12/1977, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Gabriel dos Santos e de Ednolina Gameleira dos Santos.

O pretendente: WÊNIO VICTOR GONÇALVES MATIAS, profissão: auxiliar de rouparia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Acaraú, CE, data-nascimento: 21/11/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Wellington Matias e de Lusení 
Gonçalves Ribeiro Matias. A pretendente: LARISSA KÉSIA DO NASCIMENTO MATOS, 
profissão: analista de relacionamento e e, estado civil: solteira, naturalidade: em Jandira, 
SP, data-nascimento: 11/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Gildacio Monteiro Matos e de Marinalda Pereira do Nascimento.

O pretendente: RONALDO RODRIGUES BELASCO, profissão: assistente admi-
nistrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-
nascimento: 24/04/1985, residente e domiciliado em Santana, São Paulo, SP, filho 
de Francisco Belasco e de Joracy Rodrigues Belasco. A pretendente: FERNANDA 
AMARAL DOS REIS, profissão: analista de margin management, estado civil: sol-
teira, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 21/09/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Evandro Marques dos Reis e 
de Elsa Maria Amaral Rocha.

O pretendente: LUAN FREITAS CASSIANO, profissão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Jundiaí, SP, data-nascimento: 31/10/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Morais Cassiano e de Lucelia Freitas 
Cassiano. A pretendente: ANA KEREN CHAVES SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 07/11/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ribamar Lima da Silva e de 
Lenice Bernarda Chaves Silva.

O pretendente: JOSEF DE LIMA, profissão: barbeiro, estado civil: solteiro, naturali-
dade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 15/11/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Severino de Lima e de Rozeane Pereira de Lima. 
A pretendente: NÁDIA MIRELLA DA SILVA SANTOS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Osvaldo Cruz, SP, data-nascimento: 01/12/1996, residente 
e domiciliada em Franco da Rocha, SP, filha de José Moreira dos Santos e de Sueli 
Pereira da Silva Santos.

O pretendente: ANTÓNIO SETES VÍEGAS RAÚL, profissão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Waco Kungo, Angola, data-nascimento: 10/04/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paciência Raul e de Helena Silvina 
Viegas. A pretendente: MARINELA ARGENTINA MANUEL JACINTO, profissão: estudan-
te, estado civil: solteira, naturalidade: em Luanda, Angola, data-nascimento: 18/03/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Argentino Paulino Mateus 
Jacinto e de Elisa Ndengue Manuel.

O pretendente: IZAIAS VIEIRA DOS SANTOS, profissão: balanceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Mata Grande, AL, data-nascimento: 21/03/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lucas Vieira dos Santos e de 
Creuza Vieira dos Santos. A pretendente: MARIANA CRUZ DE LIMA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Mata Grande, AL, data-nascimento: 13/08/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Givaldo Vieira de Lima 
e de Lucimar Gaia da Cruz.

O pretendente: WESLLEY RIBEIRO ALBINO, profissão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 29/07/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Aparecido Albino e de Joelma 
Vieira Ribeiro Albino. A pretendente: TAMIRES SANTOS DE OLIVEIRA, profissão: pro-
dutora de texto, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
24/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio 
de Oliveira e de Erica Sena dos Santos.

O pretendente: MAURÍCIO FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR, profissão: pedreiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Nova Olímpia, MT, data-nascimento: 11/12/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maurício Francisco dos 
Santos e de Maria Luciene dos Santos. A pretendente: HELLEN CORREA QUALTIERI, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimen-
to: 14/12/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Douglas 
Qualtieri e de Lirian de Fátima Correa Qualtieri.

O pretendente: JOSÉ HELENO DA SILVA FILHO, profissão: líder de setor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: em União dos Palmares, AL, data-nascimento: 
02/02/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Heleno da Silva e de Maria José Ferreira da Silva. A pretendente: CAROLINE 
RODRIGUES AUGUSTO, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 15/10/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Coelho Augusto e de 
Marlucia Pereira Rodrigues Augusto.

O pretendente: MARCOS DO NASCIMENTO, profissão: jardineiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 15/04/1969, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lopes do Nascimento e de Cleonice Borges 
do Nascimento. A pretendente: CECILIA DA CRUZ FAGUNDES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/10/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cecilio Luiz Fagundes e de Maria 
Aparecida da Cruz Fagundes.

O pretendente: DANIEL OLIVEIRA SANTANA, profissão: operador de empilhadeira, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: em Ribeira do Pombal, BA, data-nascimento: 17/02/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos de Jesus 
Santana e de Bernadete Cardoso de Oliveira. A pretendente: JENIFFER DOURADO 
SILVA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 02/04/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Bernardo Costa Silva e de Edir Dourado Ferreira.

O pretendente: WILLIAN SANTANA DOS SANTOS, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Serraria, PB, data-nascimento: 10/11/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Soares dos Santos e de Maria 
Cícera Santana dos Santos. A pretendente: MARCIELE CÁSSIA SOARES DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Serraria, PB, data-nascimento: 
11/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Avelino 
Soares e de Maria do Livramento Soares da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: DAVI MARIANO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/11/1988, educador físico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Manoel Vieira dos Santos e de Luzia Ana Mariano; A pretendente: 
VIVIAN NASCIMENTO NOGUEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 13/10/1986, ad-
vogada, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Edson de Souza Nogueira e de Maria das Mercês Nascimento Nogueira.

O pretendente: DANILO CABRAL BARBOSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/06/1991, vendedor, natural de Cotia - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Acacio Cordeiro Barbosa e de Sonia Regina Cabral; A pretendente: YANKA 
MENDES SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 28/09/1997, do lar, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco Adagilson 
Mendes de Araujo e de Ana Maria dos Santos.

O pretendente: FÁBIO RAFAEL CAMPOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/01/1987, 
vigilante, natural de Montes Claros - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de João 
Batista Dias Silva e de Delfina Campos Silva; A pretendente: RENATA SANCHES RAZERA, 
brasileira, solteira, nascida aos 04/11/1987, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Irmecilio Razera e de Sandra Regina Sanches.

O pretendente: PAULO VICTOR DE SOUSA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/03/1996, assistente fiscal, natural de Amarante - PI, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Reginaldo Santana Silva e de Francisca de Sousa Lima; A pretendente: 
MARYELEN ALVES DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 04/08/1996, 
manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Jotanilton dos Santos e de Rosangela Alves dos Santos.

O pretendente: JEFERSON PEREIRA DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 15/05/1996, auxiliar técnico administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e dom-
iciliado em São Paulo - SP, filho de Gildeon Francisco do Nascimento e de Delba Marçal 
Pereira; A pretendente: CARLA ALMEIDA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
19/07/1997, auxiliar de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Carlos Roberto da Silva e de Maria Aparecida Costa Almeida Silva.

O pretendente: JULIANO DOMINGOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/10/1984, barbeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Roberto Cesar Silva e de Maria Helena Domingos Silva; A pretendente: 
ÉRIKA APARECIDA ALVES DE LIMA, brasileira, divorciada, nascida aos 29/10/1981, 
manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Arnaldo Alves de Lima e de Maria Helena Camargo Lima.

O pretendente: ADELSON PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/09/1981, motoboy, natural de Camutanga - PE, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Antonio Pereira da Silva e de Maria Pereira da Silva; A pretendente: IVONETE 
PEREIRA DE SOUSA, brasileira, solteira, nascida aos 18/06/1988, recepcionista, natural 
de Pedro II - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Adelino Teixeira de 
Sousa e de Raimunda Rosa Pereira.

O pretendente: MATHEUS AMADEU FERREIRA NINA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/09/1997, técnico em tecnologia da informação, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Marcio Tadeu da Silva Nina e de Jackeline Ferreira 
Batista; A pretendente: RAFAELLY DE SOUZA BARBOSA, brasileira, solteira, nascida 
aos 19/02/1998, cirurgiã dentista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Florenço Barbosa e de Judite de Souza Barbosa.

O pretendente: FERNANDO FAUSTINO MANZANARES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/02/1989, servidor público, natural de Biritiba-mirim - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Joaquim Manzanares Sanchez e de Elizabete Faustino Manzanares; 
A pretendente: DANIELA APARECIDA ANUNCIAÇãO DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 14/06/1985, servidora pública, natural de São Paulo - SP, residente e domicil-
iada em São Paulo - SP, filha de Damião Anunciação da Silva e de Euride Maria da Silva.

O pretendente: EPIFâNIO GOMES, brasileiro, divorciado, nascido aos 07/04/1962, 
ajudante de pedreiro, natural de Porto Murtinho - MS, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Olegário Gomes e de Rita Izabel Arce Gomes; A pretendente: JAC-
QUELINE CONCEIÇãO DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 06/11/1974, do lar, 
natural de Recife - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Simão 
de Souza e de Severina Maria Messias da Silva.

O pretendente: FAGNER JESUS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/08/1990, sushiman, natural de Caldeirão Grande - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Iva Jesus dos Santos; A pretendente: ANA PAULA BOTTARO 
DAS NEVES, brasileira, solteira, nascida aos 06/02/1992, atendente de restaurante, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Nascimento das Neves e de Cristiane Adelaide Bottaro.

O pretendente: EUFRASIO FERNANDES MENDES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/08/1960, pedreiro, natural de Mossoró - RN, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de José Mendes Sobrinho e de Joaquina Fernandes Mendes; A pretendente: MARIA 
DE LOURDES MARQUES DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 20/06/1956, 
aposentada, natural de Santana do Mundaú - AL, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Marina Valerio da Silva.

O pretendente: DAVID GUIMARãES BARBOSA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
04/06/1971, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Clovis Barbosa e de Marilda Guimarães Cardoso Barbosa; A pretendente: 
JOCEILMA FERREIRA DE JESUS, brasileira, divorciada, nascida aos 04/12/1968, 
cabeleireira, natural de Coaraci - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Herculano Alves dos Santos e de Maria José Ferreira dos Santos.

O pretendente: ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA, brasileiro, viúvo, nascido aos 
23/12/1964, aposentado, natural de Belo Horizonte - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Afonso Miranda de Oliveira e de Maria Aparecida da 
Silva; A pretendente: MARIA LUZENIR DUARTE MACARIO, brasileira, divor-
ciada, nascida aos 19/05/1960, do lar, natural de São Miguel dos Campos - AL, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Amancio Duarte e de 
Maria Vanderlei da Silva.

O pretendente: JOãO ÉDIS BORTOLETO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
24/06/1968, técnico de manutenção, natural de Dracena - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Antonio Aparecido Bortoleto e de Vitória Olivieri Bortoleto; 
A pretendente: ELIZABETE GAGINE, brasileira, divorciada, nascida aos 20/11/1964, 
comerciante, natural de Barueri - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Lourivaldo Gagine e de Marili Almeida Amorim Gagine.

O pretendente: SIDERLEI XIMENES FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/06/1983, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Nelson Ferreira Bernardo e de Maria Cheila Ximenes Barbosa 
Ferreira Bernardo; A pretendente: TAÍS DE SOUSA, brasileira, solteira, nascida aos 
29/10/1987, auxiliar de limpeza, natural de Osasco - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Eva de Sousa.

O pretendente: RICARDO DE MATOS PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/01/1985, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Francisco Fernando da Silva Pereira e de Conceição de Matos; A 
pretendente: ÉRIKA DE MATOS MARTINS, brasileira, solteira, nascida aos 05/06/1988, 
manicure, natural de Cruzeiro - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Luiz Henrique Martins e de Maria Aparecida de Matos.

O pretendente: ISAAC SOUZA ROSADO DURãO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/09/1985, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Izaias de Souza Durão e de Suêdes de Souza Rosado Durão; 
A pretendente: RAFAELA DE SOUZA FEITOZA, brasileira, solteira, nascida aos 
25/06/1998, recepcionista, natural de Embu-guaçu - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Eloadir Gomes Feitoza e de Maria de Lourdes de Souza 
Feitoza.

O pretendente: ANTONIO EVANDRO COSTA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 22/12/1995, carpinteiro, natural de Pedro II - PI, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Manoel Gonçalves de Sousa e de Senhorinha de Sousa Costa; A pretend-
ente: ANA PAULA DA SILVA BARROS, brasileira, solteira, nascida aos 08/04/1995, do 
lar, natural de Pedro Ii - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Carlos de Barros e de Francisca Leite da Silva.

O pretendente: DAVI SABINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/07/1998, 
servente de obras, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Edmilson Rodrigues da Silva e de Josefa Sabino dos Santos; A pretendente: 
VITORIA LOPES BARBOSA, brasileira, solteira, nascida aos 14/09/1997, auxiliar de 
montagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Sinval Domingos Barbosa e de Maria Aparecida Lopes Barbosa.

O pretendente: JOSÉ ROSENDO SOARES, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/05/1966, 
mecânico, natural de Girau do Ponciano - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Manoel Rosendo Soares e de Tereza Maria de Jesus; A pretendente: JOSEFA 
FRANCISCA LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 14/05/1958, auxiliar de limpeza, 
natural de Palmeira dos Índios - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Quiteria Francisca de Lima.

O pretendente: SEVERINO GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 18/09/1948, aposentado, natural de Timbaúba - PE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Gonçalves da Silva e de Juliêta Maria da Conceição; A preten-
dente: DAVINA ALVES DE ARAÚJO, brasileira, divorciada, nascida aos 07/07/1950, 
aposentada, natural de Marandiba - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Euclides de Andrade de Freitas e de Maria Alves de Andrade.

O pretendente: EDSON LIMA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/07/1966, aposentado, natural de Feira de Santana - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Elias dos Santos e de Josefa Lima dos Santos; A preten-
dente: DANIELLE CRISTINA ALVES, brasileira, solteira, nascida aos 11/07/1984, 
operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Cacilda Maria Alves.

O pretendente: MARCIO OLIVEIRA PATRICIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/11/1985, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em Três 
Corações - MG, filho de Jordelino Luiz Patricio Neto e de Luiza Aparecida dos Santos 
Oliveira Patricio; A pretendente: MARIANA CRISTIELLY FERREIRA GOMES, brasileira, 
solteira, nascida aos 25/10/1994, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Everaldo Amaro Gomes e de Marcineia Ferreira dos Santos.

O pretendente: RONNY SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/07/1997, 
assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Darci dos Santos e de Ivanise Josefa da Silva; A pretendente: PALOMA 
DO CARMO ALVES, brasileira, solteira, nascida aos 31/10/1997, esteticista, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Helvecio Tavares 
Alves e de Veronica do Carmo Alves.

O pretendente: MARIO RIBEIRO CAMILO, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/03/1975, 
manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Amauri Camilo e de Maria Licia Ribeiro Camilo; A pretendente: ELIZANDRA DO 
CARMO BORBA, brasileira, solteira, nascida aos 01/04/1978, do lar, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Eduardo Carlos de Borba 
e de Ana Elita do Carmo Pereira Borba.

O pretendente: THIAGO MESSIAS DA CRUZ, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/01/1983, publicitário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Sueli de Fatima da Cruz; A pretendente: MILENA APARECIDA 
CRUZ, brasileira, solteira, nascida aos 29/05/1981, analista de marketing, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Marilton da Cruz e 
de Maria Elizete de Souza Cruz.

O pretendente: JOãO PAULO NASCIMENTO ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/01/1991, investidor, natural de Santo André - SP, residente e domiciliado em Osasco - 
SP, filho de Jose Grimaldo Negreiros Alves e de Maria do Nascimento Alves; A pretendente: 
ELLEN RODRIGUES ZAQUEU, brasileira, solteira, nascida aos 03/08/1995, assistente 
administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Wiliam Roberto da Silva Zaqueu e de Elisabete Messias Rodrigues.

O pretendente: WELLINGTON NOGUEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/12/1993, assistente técnico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Wanderley Carlos da Silva e de Glaucia Nogueira; A pretendente: JESSICA 
XAVIER DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 10/03/1999, babá, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Maria do Carmo Xavier dos Santos.

O pretendente: DENNYS LEITE PRATES, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/01/1990, 
analista de suporte, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Danilo da Cruz Prates e de Nair Pereira Leite Prates; A pretendente: PALOMA 
PIRES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 02/10/1993, designer de sobrancelha, 
natural de Diadema - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Eduardo 
Pires da Silva e de Maria de Fátima da Silva.

O pretendente: ZILBERTO BRUNO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 13/11/1998, operador de caixa, natural de Piracuruca - PI, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Roberto Bruno da Silva e de Antonia Valderice Pires Ferreira da 
Silva; A pretendente: MARIA JULIANA FREITAS LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 
10/08/2000, atendente, natural de Piripiri - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Francisco de Assis Alves de Lima e de Cleiciane Maia de Freitas.

O pretendente: RICARDO PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/10/1990, controlador de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Antonio de Souza e de Maria Aparecida Pereira dos 
Reis Souza; A pretendente: ALINE LEONCIO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
02/02/1989, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Arlindo José Santos da Silva e de Maria Francisca Leoncio.

O pretendente: VALMIR ROSARIO, brasileiro, divorciado, nascido aos 03/11/1969, 
aposentado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Oswaldo Rosario e de Anizia Rosario; A pretendente: MARCIA APARECIDA 
VIEIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 14/04/1969, auxiliar de enfermagem, natural 
de Itamarandiba - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Costa 
Vieira e de Risoleta Pereira de Jesus Vieira.

O pretendente: JEFFERSON JUSTINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/10/1985, supervisor de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Edson Justino da Silva e de Dejanira da Silva; A pretendente: 
JULIANE HENRIQUE DA ROCHA, brasileira, solteira, nascida aos 14/04/1991, analista 
de marketing plena, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de João Domingos da Rocha e de Maria de Lourdes da Mota Henrique da Rocha.

O pretendente: ÁLEFE OLIVEIRA FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/11/1994, analista financeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Francisco Vicente Ferreira e de Maria das Graças Sousa Oliveira; 
A pretendente: KEROLIN DA SILVA LUIZ, brasileira, solteira, nascida aos 13/12/1994, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Moises Luiz e de Helia Honorata da Silva.
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

O pretendente: ALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de artes gráficas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Capim Grosso, BA, data-nascimento: 08/07/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Joaquim de Oliveira 
e de Laudileide Santos de Oliveira. A pretendente: RENATA DAYANE DA SILVA FER-
REIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Juazeiro do Norte, CE, 
data-nascimento: 30/06/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Josefa da Silva Ferreira.

O pretendente: RICARDO MARAGNO, profissão: policial militar, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 20/12/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Maragno e de Maria Benedita Maragno. 
A pretendente: INGRID CRISTINA DA SILVA, profissão: fisioterapeuta, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/09/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Marcos da Silva e de Cristina 
Josefa de Siqueira Silva 

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

O pretendente: IGOR BARBOSA ASSUNÇãO LIMA, de nacionalidade brasileira, publi-
citário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/06/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jemerson Assunção Lima e de Maria Cristina Alves Barbosa. 
A pretendente: MARIANA CHRISTINA SALVÁ DO AMARAL, de nacionalidade brasi-
leira, recepcionista, solteira, nascida em Itapetinga, BA, no dia (09/04/1989), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP filha de Antonio Manuel do Amaral e de Laura Maria 
Salvá do Amaral.
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Aldegar Fiori - Oficial
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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:
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