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O processo Agile originou-se no desenvolvimento de software 
como uma alternativa ao processo linear tradicional na elaboração 
de projetos, mas foi adotado em outros campos como uma forma 
de aumentar a eficiência, oferecer mais flexibilidade e responder 
a ambientes de negócios em rápida transformação. Complexo, 
dinâmico e interativo, são algumas das palavras-chave usadas 
para descrever um ambiente em constante mudança e rápida 
transformação.   

quem tem medo do Agile? processo dinamiza e 
valoriza a auditoria interna 

O Instagram começou como um aplicativo de compartilhamento de 
fotos, mas a entrada de marcas e influenciadores mudou rapidamente 
a forma como os usuários interagiam com a plataforma. De repente, 
as pessoas não queriam apenas gostar de uma imagem - queriam ser 
capazes de concluir uma ação. Passaram a querer saber como pode-
riam comprar os produtos apresentados no conteúdo que consomem 
diariamente.   

por que o social commerce deve fazer parte do 
seu negócio?

Processos seletivos exigem expertises pouco utilizadas no cotidiano 
de profissionais como os de vendas, deixando de lado habilidades de 
impacto na rotina do mercado. Boa parte dos profissionais já deve ter 
se deparado com o descritivo de uma vaga no qual uma série de habi-
lidades foram solicitadas sendo que estas, nitidamente, não estavam 
de acordo com as atividades diárias da rotina direcionada para aquele 
cargo. E ainda por cima, isso nem sempre vem acompanhado de uma 
oferta de um salário razoável.  

os erros das empresas ao contratar para 
aumentar a empregabilidade

everythingpossible_CANVA

negócios em pauta

consumo de massa quase dobrou em 10 anos
Um estudo italiano revelou que o consumo de massa, um dos pratos 

mais tradicionais do país europeu, dobrou no mundo nos últimos 
10 anos, passando de 9 para cerca de 17 milhões de toneladas 
por ano. Os números do prato simbólico da cozinha italiana foram 
divulgados pelo fabricantes de massas da Unione Italiana Food por 
ocasião do “Dia Mundial da Pasta”, celebrado mundialmente no 
último dia 25. O ranking de consumo é liderado pelos italianos, 
já que cada cidadão consome mais de 23 kg de pasta por ano. Na 
sequência aparecem os tunisianos (17 kg), venezuelanos (15 kg) 
e os gregos (12,2 kg). No geral, um em cada quatro pratos de 
massas consumidos em todo o mundo é originário da Itália e com 
3,9 milhões de toneladas de massas produzidas pelas fábricas de 
pastas do país. Com isso, a Itália se confirma como líder mundial na 
produção de massas, à frente dos Estados Unidos, Turquia, Egito 
e Brasil. O setor italiano de massas tem quase 120 empresas, mais 
de 10,2 mil funcionários e gera um valor de 5,6 bilhões de euros 
(ANSA).       leia a coluna completa na página 3.

 Foto: Ansa/Divulgação
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programa de recolocação e desenvolvimento 
para profissionais 50+ abre inscrições

@A Elfa, uma das principais provedoras de soluções e servi-
ços de logística em saúde no Brasil, lançou um programa 

de recolocação e desenvolvimento profissional para pessoas 
com 50 anos ou mais - o Talento Sênior. As inscrições já estão 
abertas e podem ser feitas pelo site até o dia 17 de novembro. 
Os candidatos precisam ter mais de 50 anos e ensino superior 
ou técnico completo. As vagas são para atuação nas cidades 
de João Pessoa/PB, São Paulo/SP e Goiânia/GO. O programa, 
que tem o objetivo de atrair, selecionar, engajar e promover o 
desenvolvimento profissional dos talentos 50+, terá duração de 
um ano e, após o fim deste período, os profissionais poderão ser 
efetivados e terão a possibilidade de trilhar o plano de carreira 
da empresa (https://www.99jobs.com/grupo-elfa/jobs/167152-
-elfa-talento-senior-programa-de-recolocacao-e-desenvolvi-
mento-50).    leia a coluna completa na página 2

reprodução/(https://www.99jobs.com/grupo-elfa/jobs/167152-elfa-talento 
-senior-programa-de-recolocacao-e-desenvolvimento-50)

A empatia está em 
falta no ambiente 
profissional

Renato Martinelli

empreendedorismo

   
leia na página 6

Há pouco tempo, um estudo inter-
nacional realizado pela empresa de 

consultoria empresarial McKinsey Global 
indicou que as máquinas fundamentadas 
em Inteligência Artificial (AI) estão pro-
gressivamente substituindo funcionários 
humanos. 

Segundo o levantamento, até 2030, 800 
milhões de pessoas perderão o emprego 
para os robôs. Mas será que essas previ-
sões estão corretas? Talvez as mudanças 
geradas pela robotização impulsionem 
outras transformações no mercado e gerem 
novas oportunidades de negócios. O foco 
precisa mudar e acompanhar a transfor-
mação digital. 

 
Para adentrarmos no assunto, é preci-

so ressaltar que, ao contrário do que as 
pessoas acreditam, quando falamos em 
robotização não estamos falando apenas de 
robôs. Trata-se da automação de processos, 
de hiperautomação, que de acordo com o 
Gartner, é uma abordagem que viabiliza às 
empresas identificar, analisar e automatizar 
o máximo de processos possíveis fazendo 
uso não apenas do Robotic Process Auto-
mation (RPA) e da Inteligência Artificial 
(AI), como também das Plataformas de 
Aplicativos de Low Code (LCAP) e dos 
assistentes virtuais.

Acredito que o futuro da robotização é 
uma revolução nos escritórios e nas tarefas 
manuais que são executadas nas funções 
administrativas e gerenciais e que não estão 
ligadas diretamente ao chão de fábrica, 
à indústria, ou à produção. Um estudo 
global da PwC apontou que mais de 40% 
das atividades profissionais realizadas por 
humanos poderiam ser automatizadas. A 
meu ver, o destino é que, de fato, todos 
esses encargos sejam automatizados.

 
Embora muitos especialistas acreditem 

que o mercado de RPA será reduzido nos 
próximos anos porque os mega vendors e 

robotização: mudanças no mercado 
e oportunidades de negócios 

contAto entre o cliente e A empresA

trabalho sem carteira 
aumentou

O número de empregados com carteira 
de trabalho assinada no setor privado 
somou 31 milhões de pessoas no trimestre 
encerrado em agosto, uma alta de 4,2% na 
comparação com o trimestre encerrado 
em maio e de 6,8% em relação ao mesmo 
trimestre de 2020. Já os empregados sem 
carteira assinada no setor privado ficaram 
em 10,8 milhões, uma alta de 10,1% no 
trimestre e de 23,3% no ano, as maiores 
variações da série histórica (ABr).
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os ERPs serão capazes de resolver todos 
os gaps existentes nos processos das 
empresas, o mais provável é que o setor 
expanda-se, pois quando junta-se o custo 
de licença, de execução, criação e infra-
estrutura, os gastos com os atuais líderes 
do mercado tornam-se altos e inviáveis 
para pequenas e médias organizações, 
que precisam de automação e dispõem de 
capacidade de investimento menor do que 
as grandes companhias. 

 
Ademais, existem muitos problemas 

regionais que as empresas multinacionais 
não conseguem atender e que podem ser 
resolvidos com o RPA e com a hiperautoma-
ção, que além de viabilizar uma perspectiva 
holística por possibilitar a visão de ponta 
a ponta dos processos, sempre será uma 
solução mais rápida, que entrega um ROI 
melhor e um prazo menor. 

 
Outro ponto que fortifica a minha visão 

sobre a futura exploração com soluções de 
automação de baixo custo no segmento de 
empresas de micro, pequeno e médio porte, 
é que em um cenário no qual ser digital é 

entregar para o cliente a experiência que 
ele deseja no tempo que ele tenciona, o 
Gartner aponta que apenas 2% do middle 
market tem iniciativas de automação de 
processos. 

 
Além disso, a robotização, que é alinhada 

com a necessidade das empresas de crescer 
rapidamente e entregar uma experiência 
digital diferenciada, vem para otimizar 
procedimentos que são muito manuais, 
integrar soluções e, ao contrário do que se 
pensa por aí, gerar novas oportunidades 
de trabalho. Na contramão da crença po-
pular, as máquinas vão ser fomentadoras 
de mudanças positivas no mercado. 

Além de liberar profissionais de tarefas 
repetitivas e burocráticas para exercerem 
atividades inovadoras, criativas e estratégi-
cas, a robotização também será responsável 
por trazer pessoas que estavam desem-
pregadas para uma nova oportunidade de 
ofício. E, se você está se perguntando como 
isso é possível, vou te dizer que é simples. 
Atualmente, existem empresas que trei-
nam pessoas para robotizar processos. Os 
profissionais deixam de ser indivíduos que 
efetuam processos manualmente para ser 
pessoas que constroem as automações. 

 
Assim, o nosso cenário é: as empresas 

precisam se transformar, se automatizar 
e, muito provavelmente, nenhum ERP vai 
conseguir resolver todos os problemas que 
as companhias têm. Portanto, o futuro da 
robotização consiste em empresas que 
combinarão tecnologias Core, ERP, CRM, 
plataformas de e-commerce, plataformas 
de pagamento, WMS, de logística, entre 
outras, para otimizar processos, aumen-
tar produtividade, entregar experiências 
digitais que os clientes esperam que acon-
teçam e dispor de equipes mais motivadas, 
criativas e focadas em inovação.

(Fonte:Everton Arantes é fundador e CEO da Prime Control e participa 
ativamente de projetos de automação, quality assurance, implantação de 

modelos ágeis e DevSecOps (www.primecontrol.com.br/). 
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OpiniãO
2021: o ano  
da depressão

Nenhum poder sobe 
tanto à cabeça como 
o financeiro, criando 
a mania de grandeza 
mais do que qualquer 
outro

2019 foi um ano de di-
ficuldades. As festas 
de Natal e de fim de 

ano davam a esperança de 
que 2020 seria mais ameno 
e, em várias cidades, dis-
traidamente, em fevereiro, 
as pessoas festejaram o 
carnaval nas passarelas e 
nas ruas. Ninguém podia 
imaginar que poucos dias 
depois haveria um grito de 
pavor, um toque de recolher 
gerando incertezas e inquie-
tações. Máscaras, álcool gel, 
isolamento, desemprego, 
conflitos políticos, um ce-
nário dantesco. Não se sabia 
que remédio tomar. 

De onde tinha vindo o 
vírus misterioso? Não havia 
vacina. A pandemia fazia ví-
timas. Assim, sem festas em 
todos os países, terminou o 
ano de 2020. Rapidamente 
a roda do tempo desembar-
cou em 2021, ano da depres-
são coletiva e da estagnação 
econômica mundial. A de-
pressão também se tornou 
um problema mundial, pois 
a pandemia trouxe a sen-
sação de que tudo perde o 
significado diante da grave 
ameaça apregoada por to-
dos os lados, gerando medo 
e desorientação geral. 

Uma conjunção de fatores 
desfavoráveis, em efeito 
cascata, está contribuindo 
para novo aperto geral nas 
condições de vida. É preciso 
força de vontade para não 
cair no desânimo ao ver 
tantas coisas se desman-
chando; é preciso indagar 
por que tantas coisas estão 
ruindo; é preciso motiva-
ções nobres e poderosas 
para gerar força de vontade 
para seguir em frente com 
coragem.

Nos países em desenvolvi-
mento, a situação se agrava 
pela displicência da classe 
dominante e da classe políti-
ca, que historicamente têm 
se pautado pelos interesses 
próprios, não dando ao país 
o necessário empenho e, ao 
mesmo tempo, descuidando 
do bom preparo das novas 
gerações. Geralmente, tudo 
isso tem sido parte de um 
arranjo em conluio com 
interesses externos que 
visa domínio, controle e 
ganhos. Portanto, não se 
trata de uma questão apenas 
de dinheiro, que em geral é 
sugado pela corrupção, mas 
da falta de boa gestão.

Atualmente, há uma con-
frontação financeira entre 
investidores do ocidente e 
do oriente que envolve câm-
bio, ativos, empresas e re-
gulamentações, agravando 

as crises econômicas. Onde 
são tomadas as decisões que 
interferem nos países e suas 
populações? As elites e uma 
parcela da população estão 
enxergando que a Terra está 
nos limites críticos, temero-
sas do ultrapassar dos oito 
bilhões de habitantes. 

Muitos, preocupados com 
o futuro, procuram tirar 
proveito máximo de tudo 
ao seu alcance, sejam os 
financistas, os capitalistas 
corporativos ou de Estado, 
esquerdistas e direitistas, 
todos imediatistas buscan-
do o seu quinhão de riqueza 
e poder no presente, pois 
percebem que está em 
andamento a chegada de 
um sombrio futuro da hu-
manidade. São enormes os 
desequilíbrios gerados, mas 
a humanidade permanece 
alheia ao funcionamento 
das leis naturais da Criação.

A falta de respeito é ge-
ral. Na economia, o dese-
quilíbrio é geral, agravado 
pelas disputas políticas. 
Bom preparo, experiência, 
honestidade, intuição espi-
ritual, atenção e vigilância, 
são fatores indispensáveis 
para deter o declínio, mas 
estão em falta porque o ser 
humano está se deixando 
robotizar e, sem intuição, 
as coisas começam a travar. 
Não é hora de sair de casa. 
Parece que a situação está 
mudando, mas há muitas fe-
ridas que não cicatrizaram. 

A hora é de pensar no 
significado da vida. O ano de 
2021 segue acelerado; para 
onde, é o que muitas pesso-
as querem saber. O que a 
humanidade aprendeu? O 
despreparo aumenta, falta 
uma visão de futuro comum 
voltada para a construção 
sadia visando o bem geral. É 
preciso transformar a Terra 
num lar de seres humanos 
para que a evolução ocorra 
naturalmente em paz e 
alegria.

Vivemos um momento de 
inquietação global. A falta 
de propósitos começa mais 
em cima, na humanidade, no 
país, na cidade, na família, 
no emprego. Tudo se torna 
áspero com a ausência do 
amor desinteressado, pro-
veniente do sentimento 
intuitivo espiritual. A indo-
lência espiritual finca suas 
garras onde não encontra 
resistência. As pessoas 
veem, mas não enxergam; 
ouvem, mas não escutam. 

Aceleradamente as coisas 
vão acontecendo; acomoda-
dos, os seres humanos não 
se mexem, pois diante das 
dificuldades, deveriam estar 
agindo como seres vivos e 
despertos, com pleno uso 
de suas capacitações.

(*) - Graduado pela FEA/USP,  
coordena os sites  

(www.vidaeaprendizado.com.br)  
e (www.library.com.br).  

E-mail: bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

News@TI
Inscreva seu squad no Torneio CIEE de 
eSports até 4/11

@Já começaram as inscrições para o Torneio CIEE de eSports, 
evento totalmente online aberto a jovens e adolescentes com 

idade a partir de 14 anos. De acordo com o regulamento, as equipes 
podem ter até seis integrantes, sendo quatro titulares e dois reser-
vas. A competição, na modalidade Free Fire, é aberta a squads de 
todo o Brasil. As inscrições podem ser feitas no site http://www.
torneiociee.ciee.org.br/ até 4/11. Está previsto um sorteio para 6/11, 
que vai definir os 480 squads que vão participar do torneio. Depois 
disso, a competição se organizará a partir de grupos de WhatsApp 
que serão criados pela comissão organizadora do torneio, com a 
divulgação de resultados e chaveamento fase a fase. A grande final 
está prevista para o dia 5/12, e terá transmissão ao vivo pelo canal 
do CIEE no YouTube.

30ª edição da Automation Fair®

@Mesmo com a crise originada pela pandemia, a pesquisa 
referente ao Índice de Automação do Mercado Brasileiro 

em 2020, que mensura o nível de automação de empresas 
dos setores de indústria, comércio e serviços, apontou um 
crescimento de 3% em relação à 2019. Para fomentar ainda 
mais esse mercado da inovação, a Rockwell Automation, 
maior empresa do mundo dedicada à automação industrial 
e transformação digital, acaba de anunciar a abertura das 
inscrições para o 30° evento anual Automation Fair, que 
será realizado de maneira virtual e presencial no George R. 
Brown Convention Center, de 9 a 11 de novembro de 2021 
(https://events.rockwellautomation.com/profile/form/index.
cfm?PKformID=0x120157abcd&utm_source=epr+&utm_
medium=PR&utm_campaign=automation_fair&utm_
content=canais+#Entry).

30ª edição da Automation Fair®

@Mesmo com a crise originada pela pandemia, a pesquisa 
referente ao Índice de Automação do Mercado Brasileiro 

em 2020, que mensura o nível de automação de empresas dos 
setores de indústria, comércio e serviços, apontou um cresci-
mento de 3% em relação à 2019. Para fomentar ainda mais esse 
mercado da inovação, a Rockwell Automation, maior empresa 
do mundo dedicada à automação industrial e transformação 
digital, acaba de anunciar a abertura das inscrições para o 30o 
evento anual Automation Fair, que será realizado de maneira 
virtual e presencial no George R. Brown Convention Center, de 
9 a 11 de novembro de 2021 (https://events.rockwellautomation.
com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x120157abcd&utm_
source=epr+&utm_medium=PR&utm_campaign=automation_
fair&utm_content=canais+#Entry).

TecMundo lança o TecMe, clube de benefícios 
voltado para apaixonados por tecnologia

@O TecMundo, um dos principais sites de tecnologia do 
país, inova ao lançar um clube de benefícios direcionado 

ao público de tecnologia, o TecMe. A novidade foi anunciada 
através de uma live no canal no Youtube do TecMundo que 
será comandada pelas principais personalidades da vertical 
para contar sobre toda a dinâmica, novidades e benefícios. O 
programa tem como objetivo se conectar ainda mais com o 
leitor, além de ser uma ferramenta que faça parte da rotina 
dos aficionados por tecnologia e inovação. Com um valor de 
assinatura atrativo, R$ 5,90, o TecMe oferecerá uma infinidade 
de novas experiências e serviços para os inscritos. Além dos 
conteúdos diários produzidos por especialistas e com convida-
dos especiais, os assinantes terão acesso ao NZN Academy que 
oferece cursos online completos, e poderão ainda aproveitar 
em primeira mão conteúdos semanais do TecMundo e sites 
parceiros (https://tecme.tecmundo.com.br/).

Prazo de inscrição para o Programa de 
Estágio da VLI segue até dia 8 

@Os interessados em concorrer a uma das 50 vagas ofe-
recidas pela VLI – companhia de soluções logísticas que 

opera terminais, ferrovias e portos – em seu Programa de 
Estágio 2022 devem se apressar. As inscrições para a seleção, 
que será totalmente digital, poderão ser feitas somente até o 
dia 8 de novembro, na página de carreira da companhia (www.
vli-logistica.com.br/carreiras). As oportunidades são para todas 
as localidades onde a companhia atua: Minas Gerais, São Paulo, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Tocantins, Mara-
nhão, Sergipe e Ceará. Para se candidatar ao processo seletivo 
é preciso estar ao menos no 3º período de qualquer curso de 
bacharelado ou licenciatura, cursar o 1º período de tecnólogo, 
além de ter disponibilidade para estagiar por seis horas diárias. 
O contrato de estágio tem duração de um ano, podendo ser 
renovado por igual período. 

Henkel abre inscrições para Programa de 
Estágio 2022

@A Henkel, líder mundial em adesivos e responsável pelas 
marcas Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf Professional, 

abriu inscrições para o seu Programa de Estágio 2022, que faz 
parte da iniciativa regional Students Talent Empowerment 
Program (STEP), para suas três unidades no Brasil, localizadas 
em São Paulo, Jundiaí e Itapevi. As inscrições podem ser feitas 
gratuitamente até 14 de novembro através do link (https://
www.ciadeestagios.com.br/vagas/henkel/). O Students Talent 
Empowerment Program é realizado simultaneamente também 
na Colômbia, Chile, México e Peru, e promove a capacitação de 
jovens universitários de diversos cursos superiores com jornadas 
de treinamentos e desenvolvimento de projetos guiados por 
gestores para a progressão na carreira.

Ferramenta financeira permite adiantamento 
salarial de até 100% do valor

@Auxiliar em eventuais emergências e evitar novas dívidas. 
Estes são os principais objetivos da nova ferramenta finan-

ceira desenvolvida pela fintech Leve. Com a novidade – intitulada 
de “Salário sob demanda” –, os colaboradores das empresas que 
contratam o serviço da Leve passam a ter essa funcionalidade 
no aplicativo, podendo receber os dias já trabalhados antes da 
data oficial do recebimento. O pagamento será feito de forma 
imediata, via Pix e sem juros. Neste benefício, o colaborador 
vai receber orientações individuais do consultor financeiro da 
fintech. Após realizar a solicitação do salário, receberá o contato 
do profissional para entender a real situação e tentar ajudar a 
resolver o problema. Com isso, a Leve garante que conseguirá 
conceder acesso ao dinheiro e, ao mesmo tempo, ajudar a re-
solver a causa do problema.

Imagem Geosistemas e Maxtrack anunciam 
parceria

@A Imagem Geosistemas, representante exclusiva da Esri 
no Brasil, e, a Maxtrack – maior empresa de rastreadores 

da América Latina, anunciam parceria no desenvolvimento de 
novas tecnologias. A união visa levar soluções de geolocalização 
para empresas e negócios que necessitam de segurança e moni-
toramento. A Maxtrack é responsável por oferecer o hardware 
que consiste no Crachá Inteligente, ferramenta que controla 
e monitora a movimentação dos colaboradores em tempo real 
pelo ambiente de trabalho. Agora, conectado ao software ArcGIS 
Indoors da Imagem, o produto garante mais segurança no mo-
nitoramento de funcionários. A tecnologia é capaz de informar 
com precisão a geolocalização, em tempo real, no ambiente de 
trabalho, inclusive se estes estiverem em operações subterrânea, 
a céu aberto ou dentro de fábricas e indústrias (www.img.com.
br) e (www.maxtrack.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

Adobe: sem vacina, sem salário
Mais uma big tech estabelece regras para retorno ao trabalho presencial, desta vez muito rígidas: os funcionários da 
Adobe nos Estados Unidos, que não forem vacinados contra a Covid-19 até 8 de dezembro, deverão permanecer em 
casa, porém, sem remuneração.
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VAVivaldo José Breternitz (*)

O assunto foi objeto de um e-mail 
enviado aos funcionários por 
Gloria Chen, a principal execu-

tiva da área de pessoal da Adobe. De 
acordo com a mensagem, cerca de 93% 
dos funcionários da empresa baseados 
nos Estados Unidos já receberam pelo 
menos a primeira dose da vacina, sig-
nificando que a regra adotada pela em-
presa impactará apenas uma pequena 
porcentagem de sua força de trabalho. 

O e-mail informa ainda que a Adobe 
está está tomando essa atitude em 
função da ordem executiva baixada 
pelo governo Biden, determinando que 
todo parceiro e contratado do governo 
deve garantir que seus funcionários 
tenham pelo menos iniciado o ciclo de 
vacinação. De qualquer forma, a em-
presa considerará isenções de ordem 
médica e religiosa.

A Adobe é apenas a última, em ordem 
cronológica, das grandes empresas do 
setor de tecnologia, a se posicionar 
claramente a favor da vacina contra a 
Covid-19. Outra gigante, a IBM tornou 
a vacinação obrigatória para os traba-

para retorno às atividades presenciais.

Apesar das queixas de alguns, a 
exigência da vacinação parece ser 
uma medida eficaz para o controle da 
pandemia. No Brasil, já se nota que di-
versas empresas vêm tomando medidas 
similares, com recusa à vacinação pro-
vavelmente vindo a gerar demissões. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

lhadores no início deste mês, com o 
mesmo prazo de 8 de dezembro. 

Algumas empresas, incluindo a Ap-
ple, não impõem a vacinação, optando 
por exigir testes frequentes; seus 
empregados não vacinados terão que 
passar por testes diários antes de entrar 
nos escritórios. A Apple é, no momen-
to, entre as big techs, uma exceção 
no cenário, com Google, Microsoft e 
Facebook, por exemplo, exigindo que 
todos os funcionários sejam vacinados 

ExpoPostos dá início a credenciamento
Está aberto o credenciamento 

online e gratuito para a 15ª edição da 
ExpoPostos & Conveniência, único 
evento da América Latina que reúne 
todo o mercado de distribuição e 
revenda de combustíveis, serviços, 
equipamentos, tecnologias, lojas de 
conveniência e food service.

A feira de negócios será realizada 
de 8 a 10 de março de 2022, no São 
Paulo Expo. O credenciamento online 
pode ser feito neste link. <https://co-

municacaopro.com/link.php?code=-
bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3d-
y5leHBvcG9zdG9zLmNvbS5iciUyR-
mNyZWRlbmNpYW1lbnRvOjEyOD
g2NzEwODE6am9hby5ydXZvbG9
AMnByby5jb20uYnI6NjVhM2Y4>. 
O evento ocorre tradicionalmente 
a cada dois anos, no mês de agosto, 
mas os realizadores decidiram em 
comum acordo remarcar a data para 
preservar a segurança sanitária de 
expositores e visitantes.
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D - Contêiner e Fertilizantes 
O crescimento na movimentação de contêineres no Porto de Santos 
continua se mantendo a dois dígitos, acumulando até setembro 3,6 
milhões de TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), 
19,6% acima do apurado nesse período em 2020 (3,0 milhões de TEU) 
e caracterizando-se como a melhor marca já registrada no período. Esse 
desempenho ocorre mesmo diante da falta de contêineres que afeta o 
mercado internacional, provocada pela forte demanda que está sendo 
registrada nos principais portos exportadores dos Estados Unidos, Ásia e 
Europa. Os fertilizantes também se destacaram, atingindo um crescimento 
de 28,6% no acumulado do ano (5,8 milhões de toneladas). No mês de 
setembro o avanço foi de 77,1% (871.104 toneladas) ante setembro de 
2020. Saiba mais em: (www.portodesantos.com.br).

E - Passagens Aéreas 
A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) destaca que a 
tarifa aérea no acumulado de sete meses de 2021 ainda é menor do que 
em 2019, antes da pandemia, apesar da pressão nos custos estruturais 
do setor aéreo, decorrente dos seguidos reajustes no valor do querosene 
de aviação e da alta do dólar. Segundo os dados mais recentes da Anac, 
a tarifa doméstica média real (corrigida pelo IPCA) entre janeiro e julho 
de 2021 foi de R$ 403,83, queda de 11,4% diante de igual período de 
2019, quando a tarifa média foi de R$ 455,96. Foi o segundo menor valor 
da série histórica da Anac. A tarifa média de janeiro a julho de 2021 
contrasta com a escalada dos custos estruturais do setor. Na média do 
2º trimestre, o valor do litro do querosene de aviação disparou 91,7%, 
na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados 
da ANP. 

F - Automação Industrial
Entre os dias de 9 a 11 de novembro, em Houston, Texas, no George 
R. Brown Convention Center, acontece o 30º evento anual Auto-
mation Fair, que será realizado de maneira virtual e presencial. O 
evento apresentará os mais novos produtos, soluções e serviços em 
automação industrial e transformação digital. Além disso, os parti-
cipantes virtuais poderão conhecer as inovações em primeira mão e 
conversar com especialistas em soluções da Rockwell Automation, 
maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e trans-
formação digital. Mais de 90 sessões de produtos e tecnologias, além 
de laboratórios práticos, serão oferecidas para ajudar a enfrentar 
os maiores desafios dos interessados. Outras informações: (https://
events.rockwellautomation.com/).  

A - Mulheres na Ciência
O Museu Catavento, de São Paulo, em parceria com as empresas 
Siemens e Siemens Energy, apresenta a exposição temporária “Mu-
lheres na Ciência”, que vai até o dia 11 de fevereiro de 2022 (Dia 
Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência). Em uma 
sociedade patriarcal, por séculos muito foi negado às mulheres, 
inclusive acesso ao conhecimento. Mas felizmente esse quadro vem 
se modificando. As mulheres assumiram seu lugar de destaque nas 
ciências, com contribuições e reconhecimentos relevantes. Neste 
sentido, o evento foi concebido para destacar mulheres que atua-
ram e atuam de modo significante para pesquisa e desenvolvimento 
científico apresentando, em painéis monumentais, 12 cientistas de 
diferentes épocas, nacionalidades e áreas do conhecimento. Saiba 
mais em (www.museucatavento.org.br).

B - Robustez e Tecnologia
Se há 65 anos os caminhões Mercedes-Benz são reconhecidos no 
mercado pela força e robustez, a marca está elevando essa máxima 
a um patamar ainda não alcançado por nenhum concorrente. A Em-
presa acaba de lançar o Arocs 8x4, caminhão extrapesado basculante 
que vem revolucionar as operações fora de estrada no Brasil, sendo 
especialmente indicado para a mineração, construção civil pesada e 
grandes obras de infraestrutura. O Arocs foi projetado para supor-
tar situações extremas de operação, caracterizadas por topografias 
exigentes e rotas desafiadoras. Mesmo sob temperaturas extrema-
mente altas ou baixas, mantém excelente padrão de desempenho e 
produtividade, devido também aos avanços em tecnologia e conforto 
para os motoristas.

C - Live de Impressão 3D
O mercado de impressão 3D vem ganhando espaço no Brasil. Só 
no ano passado, ele cresceu 150% e a estimativa é que cresça 35% 
ainda neste ano, chegando a um faturamento de R$ 71 milhões. E é 
justamente para falar mais sobre esse mercado, suas oportunidades 
e desafios, além de também apresentar as novidades que a indústria 
oferece para este segmento que não para de crescer, que milhares 
de profissionais se envolvem na Mega Live Thangs Edition. O evento 
acontece em 15 de novembro, das 9h às 21h, no canal 3D Geek Show, 
do YouTube. A Live, que entra na terceira edição, é na verdade uma 
versão digital da Expo3DBr - maior evento voltado ao setor de im-
pressão 3D da América Latina. Outras informações, acesse (http://
expo3dbr.weebly.com/). 

G - Qualificação para Exportação
O Peiex, desenvolvido por uma parceria entre a Apex-Brasil e a Faculdade 
de Campinas (Facamp), é um programa que visa a qualificação de em-
presas brasileiras para exportação. Essa ação tem como função preparar 
as companhias para o mercado externo e de investimentos por meio de 
uma extensão em formato de consultoria, lançando-as em direção ao 
horizonte internacional. Ao fim do processo, as participantes  recebem 
um plano de negócios construído para suas metas e, em seguida, são 
encaminhados à Apex. Até o momento, mais de 90 marcas estão sendo 
orientadas. A meta do projeto é chegar a um total de 200 até 2022. Para 
ingressar no programa, que é 100% gratuito, o interessado deve solicitar 
uma visita da equipe técnica do Peiex-Facamp -- pelo WhatsApp (19) 
95321-0397 ou pelo e-mail (peiex@facamp.com.br).   

H - Compras via Smartphones
A Estrela10, loja de departamentos virtual especializada em vendas por 
marketplaces, prevê 40% de crescimento na Black Friday deste ano em re-
lação a 2020. A empresa de origem paranaense, se prepara desde julho para 
oferecer descontos durante todo o mês de novembro. A empresa programou 
o lançamento de seu aplicativo mobile com objetivo de alcançar pessoas que 
entram no universo de compras via smartphones. Outra novidade é a inserção 
da opção de pagamento por meio do Pix, com a possibilidade de 10% de 
desconto à vista. Entre os produtos que se mantém em alta, estão mesas e 
cadeiras para escritório, conjunto de panelas, bicicletas ergométricas e pro-
dutos relacionados a exercícios em casa. Saiba mais: (www.estrela10.com.br).

I - Festival do Bacon 
Neste final de semana, de sábado (30) a terça-feira (2), acontece em Socorro, 
cidade que faz parte do Circuito das Águas Paulista, a cerca de 150 km de 
São Paulo, localizada também numa área denominada Serra da Mantiqueira, 
o Festival do Bacon. A festa, que celebra a comida de rua, marca a retomada 
oficial dos eventos gastronômicos itinerantes nessa região turística. A praça 
de alimentação recebe operações, com destaque para a ampla variedade de 
pratos que reverenciam a carne de porco, onde o bacon é o astro. São car-
dápios inovadores, preparados por chefs consagrados. Entre os destaques, 
o chef Lucas de Oliveira com o cardápio no melhor estilo Pork Ribs, Pulled 
Pork e Pork Belly. Outras informações: (https://socorro.tur.br/).

J - Custos de Pedágios
Está previsto para para amanhã (29), o leilão para decidir quem será 
a empresa responsável pela Rodovia Dutra pelos próximos anos. Além 
das obrigações com infraestrutura e que já são comuns nesse tipo de 
concessão, a nova responsável terá que implementar algumas inovações, 
entre elas o ‘free flow’ e sinal de Wi-Fi. O ‘free flow’ é uma tentativa de 
equalizar os custos de pedágios e substituir a cobrança em praças físicas 
de pedágios instaladas no decorrer da rodovia por um sistema de custo 
por quilômetro rodado. A Dutra será a primeira concessão federal a 
prever esse sistema. Dessa forma, o uso de tags de pagamento auto-
mático é uma das principais formas de captação dessa ‘quilometragem 
rodada’ bem como alternativa para calcular o preço para cada veículo 
que trafega na rodovia. Saiba mais em (www.veloe.com.br).

Cartão de débito é a nova 
tendência para o e-commerce

O e-commerce 
brasileiro está em 
grande progresso 
desde o último ano, 
sendo um dos poucos 
setores que conseguiu 
crescer durante a 
pandemia

Com um faturamento 
recorde de R$ 53,4 
bilhões apenas no 

primeiro semestre de 2021, 
o setor apresentou um 
crescimento de 31% se com-
parado ao ano anterior, de 
acordo com o levantamento 
da Ebit/Nielsen em parceria 
com o Bexs Banco. Além de 
ter sido impulsionado pela 
pandemia, as inovações 
tecnológicas apresentadas 
ao ramo no decorrer dos 
últimos meses também 
contribuíram para sua ex-
pansão. 

O lançamento do Pix em 
novembro de 2020 apareceu 
em boa hora e tornou-se, 
além de um método rápido 
de transferência de pessoa 
para pessoa, mais uma al-
ternativa de pagamento no 
comércio, inclusive online. 
O Pix conquistou seu espaço 
e em maio deste ano já era 
oferecido como opção de 
pagamento por cerca de 
32,2% dos e-commerces, 
de acordo com pesquisa 
realizada pela Consultoria 
Gmattos. 

Agora, um antigo conhe-
cido dos brasileiros também 
se apresenta como uma boa 
solução para pagamentos 
no e-commerce: o cartão de 
débito, que já era oferecido 
em algumas lojas virtuais, 
mas cuja complexidade 
afastava os consumidores, 
visto que era necessário 
um módulo de segurança 
do internet banking insta-
lado no computador. Além 
disso, o consumidor era 
redirecionado até a página 
de seu banco para concluir 
a compra. 

E mais: pagar com o cartão 
de débito no celular não 
era possível. Com novas 
tecnologias disponíveis no 
mercado, como o Débito 
Flash™, solução que eli-
mina o redirecionamento 

do cliente para a página do 
banco e funciona em dispo-
sitivos móveis, o processo 
de pagamento com cartão 
de débito no e-commerce 
se tornou mais simples. 

A implementação de tec-
nologias que facilitam o 
pagamento com cartão de 
débito nas lojas virtuais 
contribui fortemente para o 
aumento das vendas online 
e a solidificação do e-com-
merce. Segundo o Banco 
Central, existem mais de 
160 milhões de cartões de 
débito ativos no Brasil; com 
o processo de pagamento 
otimizado para o débito, 
parte da população que não 
utiliza cartão de crédito, e 
que gostariam de uma al-
ternativa ao boleto na hora 
de pagar à vista, pode ser 
contemplada. 

Neste cenário, o cartão 
de débito também pode 
competir com o Pix, que 
por ser um método de 
pagamento novo no e-com-
merce, ainda gera dúvidas 
nos consumidores na hora 
de usá-lo. Além de segura 
e com escassas chances de 
fraudes, a experiência de 
pagamento com cartão de 
débito se assemelha com a 
do cartão de crédito, o meio 
de pagamento preferido 
dos brasileiros em compras 
online, utilizado por 52% da 
população, segundo pesqui-
sa da CNDL e do SPC Brasil, 
em parceria com o Sebrae. 

Com a grande demanda 
impulsionada pela pande-
mia, o setor de e-commer-
ce evoluiu muito em um 
período curto. Nada mais 
justo, então, que os meios de 
pagamento, fundamentais 
nesta jornada, acompa-
nhassem este progresso. A 
otimização do pagamento 
com cartão de débito é um 
grande passo para o futuro 
das vendas virtuais e tem 
potencial para mudar a 
forma de comprar do bra-
sileiro e as oportunidades 
de vendas dos comércios. 

O e-commerce tem muito 
a ganhar agora. 

(*) - É CEO e cofundador da 
PagBrasil, fintech brasileira líder no 

processamento de pagamentos para 
e-commerce ao redor do mundo.

Ralf Germer (*)

A falta de vidros causa impacto no 
mercado de cervejas. De acordo com 
o Sindicato Nacional da Indústria 
Cervejeira, a pandemia teve con-
sequências diretas na produção de 
embalagem. Hoje, vivemos uma volta 
progressiva de diversos segmentos, 
inclusive o industrial, o que ocasiona 
uma melhora no abastecimento da 
maioria dos itens. Entretanto, dados 
da Neogrid, empresa especializada em 
soluções para a gestão da cadeia de 
suprimentos, mostram que após cinco 
meses em queda, a cerveja registrou 
uma alta na indisponibilidade nos 
supermercados de 10,2% para 11,9%. 

Para Rodrigo Clemente, fundador 
da BLZ Recicla, empresa do grupo 
JVMC criada para promover e con-
tribuir com a economia circular do 
vidro, o efeito é direto no mercado, 
uma vez que a procura ainda é maior 
do que a demanda. “A indústria de 
cerveja ainda tem dificuldade para 
encontrar matéria-prima para emba-
lagem no mercado. Mesmo com uma 
melhora, há um desequilíbrio entre 
oferta e procura. Além dos números, é 
possível ver isso no dia-a-dia de quem 
trabalha com o vidro, o que indica a 
necessidade de repensar esse modo 

Na comparação anual, 
o recuo chegou a 
1,3 ponto percentu-

al em relação a agosto de 
2020 (14,4%). Os dados 
são da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio 
Contínua Mensal, divulgados 
ontem (27) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Segundo a pesquisa, a 
população desocupada 
caiu 7,7%, ficando em 
13,7 milhões de pessoas, 
na comparação com o 
trimestre terminado em 
maio de 2021, e ficou está-
vel na comparação anual. 
Já a população ocupada 
cresceu 4%, alcançando 
90,2 milhões de pessoas 
na comparação trimestral. 
Em relação a agosto do 

A população desocupada caiu 7,7%, ficando em 13,7 milhões de 
pessoas. Já a população ocupada cresceu 4%, 

alcançando 90,2 milhões de pessoas. 
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Desemprego caiu para 13,2% no 
trimestre encerrado em agosto

A taxa de desocupação fechou o trimestre móvel encerrado em agosto em 13,2%, queda de 1,4 ponto 
percentual na comparação com o trimestre terminado em maio, quando o desemprego ficou em 14,6% 
da população

no trimestre, e 3,2 pontos 
percentuais, na comparação 
anual, ficando em 27,4%. 
São 31,1 milhões de pes-
soas subutilizadas, o que 
representa queda de 5,5%, 
na comparação trimestral, 
e de 6,6%, no ano. 

Por outro lado, a população 
subocupada por insufici-
ência de horas trabalhadas 
cresceu 4,7%, no trimestre, e 
subiu 29,2%, no ano. A parte 
da população fora da força 
de trabalho está em 73,4 
milhões de pessoas, queda 
de 3,2% no trimestre e de 
7,3%, na comparação anual. 
A população desalentada 
soma 5,3 milhões de pesso-
as ou 4,9%, queda de 6,4%, 
ante o trimestre anterior, e 
de 8,7%, em relação a agosto 
de 2020 (ABr).

ano passado, o aumento foi 
10,4%, ou mais 8,5 milhões 
de pessoas.

O IBGE aponta que o per-
centual de pessoas ocupadas 
na população em idade de 
trabalhar, o chamado nível 

da ocupação, foi estimado 
em 50,9%, o que representa 
aumento de 2 pontos per-
centuais, no trimestre, e 
4,1 pontos percentuais, no 
ano. A taxa de subutilização 
caiu 1,9 ponto percentual, 

Falta de vidro impacta mercado de 
cervejas no Brasil

A indústria de cerveja ainda tem 
dificuldade para encontrar matéria-
prima para embalagem no mercado.
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VA a BLZ Recicla já retornou mais de 16 
milhões de garrafas para reuso da 
indústria e cresceu 163% no primeiro 
semestre de 2021. A reciclagem é uma 
opção que socorre esse mercado, uma 
vez que esse ciclo o abastece sem 
precisar causar maiores degradações 
ambientais. 

Diversos segmentos da indústria 
buscam soluções para a escassez e 
o aumento do preço de matéria-pri-
ma. Além do vidro, outros materiais 
também se encontram limitados no 
mercado. A exploração de recursos 
naturais para a produção de insumos 
traz consequências negativas e irrever-
síveis para o planeta, pois essa cadeia 
de abuso não se sustenta, o que indica 
um futuro fim. 

Para Rodrigo, talvez esse seja o mo-
mento de repensarmos maneiras de 
consumir e produzir. “Novas gerações 
de empreendedores já mostram essa 
preocupação, preparados para o novo 
mercado, eles já pensam em propostas 
mais sustentáveis. Diante disso, mui-
tas empresas optam pela reciclagem 
para que não haja desabastecimento 
em sua cadeia de produção”, finaliza. 
Fonte e outras informações: (www.
blzrecicla.com.br).

de produção insustentável”, explica. 
O vidro pode ser reutilizado inú-

meras vezes, gerando uma economia 
circular que não abre espaço para 
desperdício. Nesse caso, o material 
é reinserido para reuso na cadeia de 
produção e transformado em novo. 
Esse tipo de conceito econômico di-
minui gastos e promove a redução de 
extração de recursos naturais. Além 
disso, com a alta do ESG, medidas 
sustentáveis em empresas estão 
chamando a atenção de investidores, 
o que seria mais uma vantagem para 
a indústria aderir a essa economia. 

Com uma atuação que oferece bene-
fícios para toda a cadeia de bebidas, 



A ascensão do 
dispositivo dedicado 
– uma nova vida útil 

para o hardware

O mercado de 
hardware está 
“commoditizando” 
rapidamente

Há mais de 200 anos, 
Lavoisier nos ensi-
nou que “[na natu-

reza] nada se cria, nada se 
perde, tudo se transforma”, 
a partir de seu experimento 
de conservação das massas. 
Temos que nos transformar. 
Para muitos veteranos da 
tecnologia pode ser uma 
coisa dolorosa de se dizer, 
mas os clientes vêm mos-
trando menos interesse em 
hardware corporativo. 

Cada vez mais, o hardware 
é commodity, impulsionado 
pelo processo de nuvem 
e da predominância dos 
hiper-scalers. No entanto, 
estamos vendo um aumento 
no uso de hardware especi-
ficamente configurado para 
uso em ambientes definidos 
por software – aqueles em 
que o hardware é simples-
mente o host. Os requisitos 
de software estão cada vez 
mais impulsionando a espe-
cificação do hardware, já que 
a funcionalidade é cada vez 
mais entregue por meio do 
software, não do hardware. 

Ou, em alguns casos, é 
onde estamos combinando 
hardware, software e pro-
priedade intelectual para 
criar soluções dedicadas 
que estão focadas em exe-
cutar uma única tarefa. 
O fornecedor de TI deve 
deixar de ser um provedor  
de um serviço ou vendedor 
de um produto. Ele deve 
assumir o papel de reunir 
soluções para problemas 
dos negócios e se tornar um 
integrador de soluções para 
os clientes. 

Estamos focando na ex-
periência total do cliente 
– que começa entendendo 
o que ele quer, aspira e 
como atingir este potencial. 
Trata-se de uma abordagem 
elevada que cria experiên-
cias consistentes que são 
projetadas para superar as 
expectativas, sempre. Hoje, 
conseguimos criar infraes-
truturas digitais movidas 
por Inteligência Artificial 
(IA) focadas na capacidade 
de controlar roboticamente 
um dispositivo em um local 
a partir de outro usando Re-
alidade Aumentada (RA). 

Tudo isso baseado na 
visão computacional, em 
um campo de IA que treina 

computadores para inter-
pretar e entender o mundo 
visual. Exemplos de visão 
computacional incluem 
reconhecimento óptico de 
caracteres e métodos para 
aquisição, processamento, 
análise e interpretação de 
imagens digitais. 

Este exemplo de abor-
dagem combina com o ce-
nário atual, desenvolvendo 
soluções abrangentes de 
forma consultiva e com 
experiência tecnológica 
para entender as necessi-
dades do cliente, prever 
suas demandas e fornecer 
uma solução responsiva e 
inovadora.

Como em qualquer tec-
nologia, existem pontos de 
diferenciação entre forne-
cedores que começam a 
desaparecer à medida que 
o hardware se torna uma 
mercadoria. Parte da razão 
para isso é a mudança do 
mercado, onde cada vez 
mais empresas estão usan-
do sistemas baseados em 
nuvem. 

Isso significa apenas que 
as empresas estão moven-
do suas cargas de trabalho 
para o hardware de outro 
fornecedor, rodando em um 
data center externo, muitas 
vezes em um país diferente 
e onde não há diferenciação 
de marca para servidores 
dentro desses data centers 
operados por provedores de 
nuvem de hiper escalados.

Acredito que as coisas 
aconteçam mais lentamente 
no armazenamento. Além 
disso, nem todo o hardwa-
re de armazenamento será 
commodity. 

Por exemplo, em áreas 
como a recuperação de 
desastres, as empresas 
continuarão a investir para 
assegurar que tenham um 
backup recente que possa 
ser rapidamente restaura-
do, garantindo que qualquer 
tempo de inatividade seja 
reduzido ao mínimo pos-
sível. Mas quando se trata 
do armazenamento geral 
de dados não estruturados, 
vemos sinais das mesmas 
mudanças abrangentes que 
já ocorreram no mercado de 
servidores (pelo menos por 
enquanto). 

E tudo se tranforma...

(*) - Bacharel em Ciências da 
Computação pela PUC-SP, com 

MBA em Sistemas de Informação e 
pós em Gerência de Projetos pela 

FIAP, é diretor de Serviços Digitais 
da Fujitsu. 

Nilton Hayashi (*)
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Os serviços de mensagens dos Correios 
são soluções de comunicação para pessoas 
físicas e jurídicas, com entregas em todas 
as cidades do país. Se houver a necessidade 
de confirmação do recebimento, a empresa 
oferece serviços adicionais exclusivos para 
cada modalidade. No segmento de corres-
pondências, estão disponíveis os seguintes 
adicionais:
	 •	Aviso de Recebimento - Permite a 

comprovação da entrega com informação 
do recebedor e validade jurídica. Pode 
ser contratado na opção convencional 
(física) ou eletrônica (disponibilização 
da imagem), ambos com a coleta da as-
sinatura e documento de identificação 
de quem recebeu o objeto. Existe ainda 
a opção do Aviso de Recebimento Digital 
que envolve procedimentos específicos.

	 •	Mão Própria - Garante a entrega ex-
clusivamente às pessoas indicadas pelo 
remetente, podendo haver, para cada 
correspondência, até três indicações.

	 •	Registro - É atribuído um código de 
registro que permite rastrear, pelo nosso 
site ou aplicativo, o processo de encami-

nhamento, desde a postagem até a sua 
entrega.

	 •	Registro Módico - É um registro com 
desconto de incentivo à leitura, direcio-
nado exclusivamente ao envio de livros 
e materiais didáticos e somente com a 
utilização do serviço de impresso.

Mensagens - Os Correios oferecem o Fran-
queamento de Autorizado de Cartas (FAC), 
o e-Carta e o Malote, somente para pessoas 
jurídicas com contrato; o Telegrama e a 
Carta, para pessoas jurídicas - com ou sem 
contrato - e pessoas físicas; e a Carta Social, 
para pessoas de baixa renda, participantes 
de programas sociais ou seus dependentes, 
detentos e pessoas custodiadas.

A estatal também disponibiliza o Cecograma, 
uma correspondência com conteúdo exclu-
sivamente impresso em relevo pelo Sistema 
Braille para comunicação de pessoas físicas 
e jurídicas com cidadãos com deficiências 
visuais. O serviço é gratuito e está disponível 
em todas as agências próprias do país. Mais 
informações no site (https://www.correios.
com.br/enviar/correspondencia/nacional).

Felipe Avelar (*)

Pesquisa realizada pela 
Serasa e Opinion-Box di-
vulgada em julho aponta 
que 53% dos consumidores 
interessados na busca por 
crédito em bancos digitais 
no período pós-pandemia 
o farão pela agilidade no 
processo, baixa burocracia 
e condições de pagamento 
melhores que as oferecidas 
por instituições tradicio-
nais. 

Ora, se o consumidor 
final brasileiro desenvolve 
uma educação financeira 
atenta às possibilidades 
vantajosas oferecidas pelas 
fintechs no âmbito pessoal, 
é preciso refletir o que é 
possível para pequenos e 
médios empreendedores 
que carecem do acesso às 
taxas justas de mercado 
para que consigam manter 
o funcionamento de seus 
negócios.

Somente no primeiro 
semestre, foram abertos 
2,1 milhões de novos 
negócios, entre peque-
nas e micro empresas e 
microempreendedores 
individuais (MEIs). O nú-
mero é 35% maior do que 
o mesmo período de 2020 
e o mais elevado desde 
2015, de acordo com o Se-
brae. Segundo o Governo 
Federal, as PMEs, como 
são usualmente chamadas, 
representam 30% do PIB 
brasileiro e são responsá-
veis por 55% dos empregos 
gerados.

Com o aumento do nú-
mero de empresas e o fim 
da fase mais restrita do 
isolamento social imposto 
pela pandemia, o país en-
contra-se em um momen-
to de crescimento grada-
tivo de empreendedores 
aptos a tomar crédito. 
Dados recentes mostram 
que 26% das PMEs já 
conseguiram concessões. 
No ano passado, apenas 
6% foram contemplados. 
O número é pífio perto da 

Somente no primeiro semestre, foram abertos 2,1 milhões de 
pequenas e micro empresas e MEIs.

Eduardo Córdova (*)
 

Com o crescimento 
de novas soluções, 
como a tecnologia de 

visão computacional, que 
geram mais segurança para 
o mercado autônomo, há 
uma redução no custo do 
hardware de uma vending 
machine. 

Os manuseadores desse 
tipo de máquina estão in-
vestindo nesta solução por 
ser mais barata e por gerar 
oportunidade de faturamen-
to muito superior. Na outra 
ponta, conseguem obter, por 
meio de app de pagamento, 
os dados do consumidor que 
realiza a compra. A realidade 
é que o mercado autônomo 
já faturou US$ 4 bilhões em 
2020, com projeção de supe-
rar US$ 10 bilhões em 2021. 
Um verdadeiro oceano azul 
para quem procura investir 
em algo de alta rentabili-
dade. 

Para se ter uma ideia, es-
tima-se que hoje no Brasil 
exista uma vending machine 
para cada 2500 habitantes, 
o que representa uma pro-
porção 100 vezes menor do 
que o Japão por exemplo. 
Na minha análise sobre o 
mercado, acredito que essa 
solução não deu certo no 

Estima-se que hoje no Brasil exista uma vending machine para 
cada 2500 habitantes, 100 vezes menor do que o Japão.

Confiança da indústria 
cai pelo terceiro mês 
consecutivo

O Índice de Confiança da 
Indústria (ICI), medido pela 
FGV, caiu 1,2 ponto de setembro 
para outubro. Esse foi o terceiro 
mês consecutivo de queda do 
indicador, que chegou a 105,2 
pontos em uma escala de zero 
a 200, menor nível desde maio 
último (104,2 pontos). O recuo 
foi puxado principalmente pelo 
Índice de Expectativas, que 
mede a confiança do empresário 
da indústria no futuro. 

O componente que mais con-
tribuiu para isso foi a piora das 
avaliações sobre a tendência 
dos negócios nos próximos seis 
meses. O Índice da Situação 
Atual, que mede a percepção do 
empresariado em relação ao pre-
sente, teve queda de 0,9 e chegou 
a 108,3 pontos, o menor patamar 
desde setembro de 2020. 

“O otimismo quanto à situação 
futura do segmento industrial 
para os próximos meses indica 
a expectativa de manutenção 
do cenário atual. Essa avaliação 
ocorre em meio a pressões de 
custos, desemprego elevado, ins-
tabilidades econômicas e institu-
cionais persistentes, tornando a 
conjuntura futura mais incerta 
e menos favorável a planos de 
expansão da produção”, disse 
Claudia Perdigão, economista 
da FGV (ABr).

Mercados autônomos vão 
substituir as Vending Machines?
Respondendo a pergunta acima, sim. Não só eu como muitos dos antigos operadores de vending 
machine, acreditamos e estamos apostando nisso

do segmento. Cada novo 
canal ou concorrente gera 
mais uma possibilidade de 
compra, seja com valor mais 
competitivo, com mix mais 
diversificado ou de forma 
mais conveniente, que é a 
proposta do mercado au-
tônomo. 

A verdade é que as vending 
machines causaram um gap 
no mercado no que se refere 
à experiência do cliente. 
Antes conseguiam atender 
uma parte da demanda, 
que era estar próximo do 
consumidor e em locais com 
alto fluxo de pessoas. Mas 
sempre geraram desconfian-
ça e tiveram uma compra 
com muito atrito. Por isso, 
consideramos o mercado au-
tônomo como uma evolução 
da vending machine. 

No mundo todo se espe-
rava que os varejistas de 
supermercado tradicional 
fossem explorar e dominar o 
segmento de mercados autô-
nomos, mas o que vemos são 
os operadores de vending 
migrando e conquistando 
esse segmento. Vale a pena 
ficarmos de olho nos próxi-
mos anos! 

(*) - É CEO do market4u, maior rede 
de mercado autônomo e inteligente 

do Brasil.
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país, já que é um equipa-
mento ultrapassado (com 
mais de 100 anos), pelos 
altos custos de investimento, 
principalmente impactados 
por impostos. 

Quando olhamos para o 
setor varejista, o crescimen-
to do mercado autônomo - 
bastante impulsionado pela 
pandemia - tem sido muito 
positivo, pois permitiu que o 
varejo pudesse se aproximar 
do cliente e, principalmente, 
conhecê-lo melhor, conse-
guindo assim personalizar 
a experiência de compra de 
cada consumidor.

É mais um canal com-
plementar, pois o cliente 

continua indo ao atacarejo, 
ao shopping, ao mercado 
e continua comprando na 
internet, mas agora tem 
mais uma opção para ad-
quirir seus produtos, na sua 
academia, na sua empresa, 
no seu clube ou no seu 
condomínio. O propósito do 
varejo é conectar produtos 
a clientes, facilitando a sua 
compra, e posso afirmar com 
toda certeza que o mercado 
autônomo agora é parte 
fundamental dessa jornada. 

E quando falamos sobre 
jornada do consumidor, não 
podemos deixar de reforçar 
que ele é sempre o maior 
beneficiado dessa evolução 

Serviços adicionais otimizam a 
entrega de mensagens pelos Correios

Acesso ao crédito é essencial para 
a retomada da economia

capacidade de giro mone-
tário do Brasil, mas reflete 
a dificuldade em que se 
encontram empresários e 
a falha do sistema financei-
ro tradicional no aporte a 
estas empresas. 

Além de taxas abusivas, 
programas de microcrédi-
to não suprem a demanda 
ou seguem modelos que 
não são vantajosos, como 
crédito em grupo, para que 
haja dependência financeira 
e arranjo para garantir a 
adimplência forçada, por 
exemplo.

Neste cenário é que apare-
cem iniciativas facilitadoras 
de crédito e experts no 
gerenciamento de recursos 
empresariais por meio de 
intermediação com a cadeia 
de crédito, ou o chamado 
Supply Chain Finance. 

Neste modelo, além de 
conectar o empresário 
com instituições dispos-
tas a negociar, a grande 
oferta de mais de um 
player barateia a linha de 
crédito. A vantagem é que 
o intermediário, ao invés 
de uma grande institui-
ção burocrática, é uma 
plataforma tecnológica e 
segura para que o forne-
cedor entre e confirme o 
pedido de compra ou até 
a venda efetivamente. Em 
termos técnicos, o rating 
passa para o pequeno 
empresário e ele consegue 
antecipar o recebível de 
forma fácil e dinâmica. 

O modelo, crescente no 
Brasil, unifica as necessi-
dades do pequeno e médio 
empresário, que precisa 
do capital de giro para 
sua empresa. Somadas, 
educação financeira e 
democratização do acesso 
ao crédito são grandes 
aliadas dos empreendedo-
res para cortar as amarras 
impostas pelos grandes 
bancos até aqui. 

De olho na mudança de 
comportamento econômi-
co/financeiro e buscando 
a evolução do capital, é 
imprescindível dizer que 
agendas como o Open 
Banking e o Open Finan-
ce chegam para colocar o 
cliente no centro dos ho-
lofotes, uma vez que será 
dele a decisão de compar-
tilhamento de seus dados 
para oferta de serviços e 
recursos. 

O empoderamento do 
empresário é essencial 
para a retomada eco-
nômica. É preciso estar 
atento a quem realmente 
conecta o melhor player, 
oferecendo o melhor pro-
duto, no melhor preço. O 
presente e o futuro são 
cooperativos e somente 
aqueles que entenderem 
o processo estarão inseri-
dos no modelo econômico 
funcional.

(*) - É fundador e CEO da startup 
Finplace, fintech que conecta 

empresas com instituições 
financeiras (www.finplace.com.br).
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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. 
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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião PROCESSO Nº 1049143-
10.2015.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dra. Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER
a(o)Jorge Armando Camargo de Oliveira, Grace Camargo de Oliveira, Joao Augusto Hoefling, Isaura
Camparoto Hoefling, Eduardo Thut, Aracy Leonardo Thut, Mario Cerqueira da Silva, Filomena
Carvalho Silva, Manuel Francisco Junior, Francisca Correira de Jesus, Jeferson Pereira, Luiz Carlos
Basilio, Maria Pereira dos Santos, Joaquim Diniz Melro Junior, Adelina Martins Albino Martins Merlo,
Felinto Martins Melro, Maria Olivia Frank, Kuno Dietmar Frank Maria Adelia Merlo Mendonça,
Porfíria Fereira Melro, Maria da Penha Merlo Fernando Muniz Mendonça, réus ausentes, incertos,
desconhecidos eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Porfíria
Ferreira Melro, Iveres Ferreira Melro, Rosiris Ferreira Melro e Rosilene Fereira Melro ajuizaram a
ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Coronel Ferreira
Braga nº 93, Vila Dalila, São Paulo SP, CEP: 03522-010, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação
deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.

Trombini Papel e Embalagens S.A.
CNPJ/ME 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 08 de novembro de 2021, às
09:00 horas, na sede social, Rua Iguatemi, nº 192, 1º andar, Conjunto Comercial 14,
Setor TPE, Edifício Iguatemi Of. Building, Bairro Itaim Bibi, São Paulo (SP), para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Criação de novo cargo de Diretoria; b)
Eleição dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração; c) Consolidação do
Estatuto Social; d) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 28 de outubro de 2021.
Flavio José Martins.                                                                       (28, 29 e 30)

Registro Civil de PessoasRegistro Civil de Pessoas

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que nos termos do artigo 56 da Lei 6.015/73 e capítulo XVII - Seção III, 
Item 35 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São 
Paulo que: MARINA CAMPOS DOS SANTOS, brasileira, nascida aos 05/10/2003 em 
São Paulo-SP, filha de Edson Luiz dos Santos e Adriana Campos dos Santos, passou a 
chamar: MARINA BRAVI GALATE CAMPOS DOS SANTOS. 

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

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

Jornal Empresas & Negócios

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os 
contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regu-
larização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/
rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor 
ligar para (11) 2394-0201”. Empresa: A. R. DA S. 16586289858, CNPJ: **.*36.196/0001-**, Contrato: 
4500023365; Empresa: L. C. S. B. 37978370895, CNPJ: **.*47.606/0001-**, Contrato: 4500036671; Em-
presa: M. G. DE M. 38627577811, CNPJ: **.*73.287/0001-**, Contrato: 4500026330; Empresa: B. P. DO 
P., CNPJ: **.*72.257/0001-**, Contrato: 4500022907; Empresa: E. P. DE T. LTDA, CNPJ: **.*44.033/0001-
**, Contrato: 4500035427; Empresa: J. M. DO N. A. 12423200838, CNPJ: **.*73.774/0001-**, Contra-
to: 4500042491; Empresa: L. A. T. 48329948838, CNPJ: **.*46.476/0001-**, Contrato: 4530050849; 
Empresa: R. A. H. 36636540877, CNPJ: **.*61.172/0001-**, Contrato: 4500036550; Empresa: V. H. M. 
DE O. 42449675833, CNPJ: **.*16.664/0001-**, Contrato: 4530050565; Empr esa: V. S. I. EIRELI, CNPJ: 
**.*12.415/0001-**, Contrato: 4500029514; Empresa: S. DE O. S. 28987824837, CNPJ: **.*54.177/0001-
**, Contrato: 4500031372; Empresa: J. H. S. 44321042879, CNPJ: **.*56.461/0001-**, Contrato: 
4500031119; Empresa: J. I. E C. DE I. M. EIRELI, CNPJ: **.*57.176/0001-**, Contrato: 4500028578; Em-
presa: R. C. N. C. DOS S. 28320534836, CNPJ: **.*88.369/0001-**, Contrato: 4500030224; Empresa: 
R. DE P. H. L., CNPJ: **.*21.146/0001-**, Contrato: 4530050134; Empresa: L. B. DA S. 37848934810, 
CNPJ: **.*57.883/0001-**, Contrato: 4500035824; Empr esa: G. H. M. DE S. 51074448812, CNPJ: 
**.*58.392/0001-**, Contrato: 4500038077; Empresa: J. L. DE C. C. 25722471860, CNPJ: **.*65.088/0001-
**, Contrato: 4500029852; Empresa: J. P. P. EIRELI, CNPJ: **.*41.745/0001-**, Contrato: 4500025096; 
Empresa: F. DA S. S., CNPJ: **.*75.554/0001-**, Contrato: 4500017870; Empresa: C. R. DE M., 
CNPJ: **.*03.587/0001-**, Contrato: 4500036772; Empresa: C. T., CNPJ: **.31.088/0001-**, Contrato: 
4500036938; Empresa: M. A. S. DE E. M. 29335606820, CNPJ: **.01.193/0001-**, Contrato: 4500021445.

Vivaldo José Breternitz (*)
 

Agora, em meio a rela-
tos de que o Facebook 
escondeu de seus 

acionistas a queda significa-
tiva do número de usuários 
adolescentes e adultos jo-
vens, Mark Zuckerberg veio a 
público dizer que a empresa 
está iniciando um processo 
de mudanças para tornar 
essas pessoas sua maior 
prioridade. 

Para fazer isso, a empresa 
planeja mudar significati-
vamente seus aplicativos 
Facebook e Instagram e 
investir bilhões de dólares 
construindo sua visão de 
um metaverso, um am-
biente baseado na internet 
onde o real e o virtual se 
fundem por meio de ser-
viços e dispositivos que 
usam intensivamente tec-
nologias como a realidade 
aumentada. 

Citando o crescimento 
dos concorrentes TikTok e 
iMessage, Zuckerberg disse 
que a empresa mudará para 
conquistar usuários entre 
18 e 29 anos, mesmo que 
isso implique em perder 
usuários mais velhos. Disse 
também que essa mudança 
levará anos, não meses. A 
questão dos usuários mais 
jovens tem sido particular-
mente preocupante para a 
empresa. 

Não se trata apenas da 
perda de usuários; as revela-
ções de uma ex-funcionária 

Zuckerberg disse que a empresa visa conquistar usuários entre 18 e 
29 anos, mesmo que isso implique em perder usuários mais velhos.

As próximas datas que 
costumam movimentar o 
comércio – a Black Friday e 
o Natal – são aguardadas com 
expectativa e a pretensão de 
compra da população prome-
te aquecer a economia. Uma 
pesquisa da Offerwise, en-
comendada pelo Facebook, 
apontou que a intenção de 
compra dos brasileiros na 
Black Friday (que será em 

Diretoria: Pedro Chamma Cajado - Diretor Vice-Presidente Maria Izabel Chamma Daura Abdo - Diretora Presidente Marcos Roberto Soares Pinto - Contador CRC 1SP 205.559/O-7

Imobiliária Santa Therezinha S.A.
C.N.P.J./M.F. 61.530.200/0001-40

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em obediência aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício social 
findo em 31/12/2019. Ficamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários e esperamos que os documentos ora apresentados mereçam aprovação. São Paulo, 20/10/2021.  A Administração

Balanços Patrimoniais 2019 2018
Ativo/Circulante 706.238 2.978.996
 Caixa e equivalentes de caixa 172.741 2.297.358
 Contas a receber de clientes 513.392 633.597
 Adiantamentos a fornecedores – 931
 Adiantamentos a empregados 2.303 20.645
 Créditos diversos 7.773 8.940
 Impostos a recuperar 184 3.829
 Despesas antecipadas 9.845 13.696
Não Circulante 4.157.083 4.412.706
 Créditos diversos 267.423 214.315
 Propriedades para investimento 3.442.872 3.657.622
 Imobilizado 446.773 539.047
 Intangíveis 15 1.722
Total do Ativo 4.863.321 7.391.702

Balanços Patrimoniais 2019 2018
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 2.174.970 1.791.186
 Fornecedores 112.420 122.498
 Obrigações trabalhistas 597.543 647.006
 Obrigações tributárias 216.926 299.205
 Débitos diversos – 144.584
 Débitos com partes relacionadas 1.248.081 577.893
Não Circulante 9.276.171 8.871.029
 Débitos diversos 267.423 214.315
 Débitos com partes relacionadas 8.910.846 8.496.552
 Provisão para contingências 97.902 160.162
Patrimônio Líquido Negativo (6.587.820) (3.270.513)
 Capital social 5.082.360 5.082.360
 Prejuízos acumulados (11.670.180) (8.352.873)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 4.863.321 7.391.702

Demonstrações dos Resultados 2019 2018
Receita operacional líquida 6.419.172 6.285.907
Receitas (Despesas) Operacionais
 Despesas gerais e administrativas (6.675.465) (6.561.416)
 Despesas com imóveis (3.386.267) (3.439.566)
 Depreciações e amortizações (308.730) (321.147)
 Outras receitas operacionais 1.826.247 1.776.975
Prejuízo (Lucro) Operacional (2.125.043) (2.259.247)
 Receitas financeiras 95.225 72.055
 Despesas financeiras (545.904) (411.238)
Prejuízo (Lucro) antes do IR e CS (2.575.722) (2.598.430)
 Imposto de renda e contribuição social (741.585) (725.361)
Prejuízo (Lucro) Líquido do Exercício (3.317.307) (3.323.791)
Prejuízo (lucro) líquido por ação (3,2113) (3,2176)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Prejuízo líquido do período (3.317.307) (3.323.791)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período 
 com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 308.730 321.147
 Provisão para crédito de liquidação duvidosa 13.278 14.290
 Provisão para contingências (62.260) (9.884)
Diminuição (aumento) nos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes 106.927 (102.120)
 Adiantamentos a fornecedores 931 (366)
 Adiantamentos a empregados 18.342 (20.370)
 Créditos diversos (51.941) 55.647
 Impostos a recuperar 3.645 (266)
 Despesas antecipadas 3.851 3.323
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:
 Fornecedores (10.078) (76.107)
 Obrigações trabalhistas (49.463) 13.114
 Obrigações tributárias (82.279) 14.353
 Débitos diversos (91.476) (119.401)
 Débitos com partes relacionadas 1.084.483 4.150.818
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais(2.124.617) 920.387
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
 Aquisição de ativos imobilizado e intangível – –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento – –
Aumento Líquido do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa (2.124.617) 920.387
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do período 2.297.358 1.376.971
No fim do período 172.741 2.297.358
Aumento Líquido do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa (2.124.617) 920.387

Demonstração das Mutações do Patrimônio
Capital Prejuízos Patrimônio
social acumulados líquido

Saldo em 31/12/2017 5.082.360 (5.029.082) 53.278
 Prejuízo líquido do período – (3.323.791) (3.323.791)
Saldo em 31/12/2018 5.082.360 (8.352.873) (3.270.513)
 Prejuízo líquido do período – (3.317.307) (3.317.307)
Saldo em 31/12/2019 5.082.360 (11.670.180) (6.587.820)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A Imobiliária Santa Therezinha S.A. (Companhia) 
é uma sociedade por ações de capital fechado e foi constituída em 
05/06/1951, tendo por objetivo principal: a) administração de bens imóveis 
urbanos e rurais, próprios ou de terceiros; b) compra e venda de imóveis em 
geral; c) loteamento e vendas de terrenos e construções por conta própria 
ou de terceiros; d) corretagens, comissões, ou representações por conta 
própria ou de terceiros; e e) participações em outras empresas, outros negó-
cios subsidiários ou afins, que interessem à sociedade, a critério da Diretoria 
e da Assembleia Geral. 2. Apresentação das demonstrações contábeis: 
As demonstrações contábeis da Companhia findas em 31/12/2019 e de 
2018 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis a Pequenas e Médias Empresas, conforme pronunciamen-
to NBC TG 1.000 (R1), emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC). As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo 
histórico, exceto se indicado de outra forma. 3. Principais práticas contá-
beis: O resumo das principais políticas contábeis adotadas pelo grupo é 
como segue: a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positi-
vos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e 
com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações 
financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas na catego-
ria “Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. b) Contas a re-
ceber de clientes: São apresentadas aos valores de realização, o qual é re-
presentado pelo valor da prestação no momento inicial, acrescidos de juros, 
multas e variações monetárias decorrentes do atraso no pagamento pelos 
clientes. A provisão para créditos de liquidação duvidosa tem sido 

constituída pela Administração, em montantes suficientes para acobertar as 
perdas previstas com contas a receber. c) Imobilizado: Registrado ao custo 
de aquisição, formação ou construção, adicionado dos juros e demais encar-
gos financeiros incorridos durante a construção ou desenvolvimento de 
projetos quando aplicável. A depreciação dos bens é calculada pelo método 
linear. d) Intangível: Ativos intangíveis adquiridos separadamente são men-
surados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, 
deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quan-
do aplicável. e) Reconhecimento da receita: As receitas de aluguéis de 
imóveis próprios são computadas no resultado do exercício, pelo regime de 
competência, no período da vigência dos contratos de locação. As receitas 
da administração de imóveis de terceiros são calculadas à taxa de 5%, com 
base nos aluguéis administrados, e são cobradas mensalmente, também 
pelo regime de competência. f) Apuração do resultado: O resultado das ope-
rações (receitas e despesas) é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência dos exercícios. 4. Patrimônio líquido: a) Capital 
social: Em 31/12/2019 o capital social da Companhia monta R$ 5.082.360, 
representado por 1.033.000 ações ordinárias nominativas. b) Reserva legal: 
a reserva legal é constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido 
do exercício, até atingir o limite de 20% do capital social. c) Reservas de lu-
cros: corresponde ao lucro remanescente, após a destinação para reserva 
legal, compensação de prejuízos e a distribuição dos dividendos. d) Prejuí-
zos acumulados: conforme determina o artigo 189 da Lei 6.404/76, o preju-
ízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, 
reservas de lucros e pela reserva legal. O prejuízo apurado no exercício foi 
de R$ 3.317.307 foi imputado à conta de prejuízos acumulados. 5. Instru-
mentos financeiros: A Companhia participa de operações envolvendo ins-
trumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se 
destinam a atender às suas necessidades operacionais e a reduzir a expo-
sição a riscos de crédito. 6. Outras informações: A Companhia adota polí-
tica de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por 
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, conside-
rando a natureza de sua atividade. As premissas de risco adotadas, 
dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das 

demonstrações, consequentemente não foram analisadas pelos auditores 
independentes. As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas e com 
parecer sem ressalva, estão arquivadas na sede social.

Imobiliária Santa Therezinha S.A.
C.N.P.J./M.F. 61.530.200/0001-40

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em obediência aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício social 
findo em 31/12/2020. Ficamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários e esperamos que os documentos ora apresentados mereçam aprovação. São Paulo, 20/10/2021.  A Administração.

Diretoria: Pedro Chamma Cajado - Diretor Vice-Presidente Maria Izabel Chamma Daura Abdo - Diretora Presidente Marcos Roberto Soares Pinto - Contador CRC 1SP 205.559/O-7

Balanços Patrimoniais 2020 2019
Ativo/Circulante 996.940 706.238
 Caixa e equivalentes de caixa 470.103 172.741
 Contas a receber de clientes 505.977 513.392
 Adiantamentos a empregados – 2.303
 Créditos diversos 19.418 7.773
 Impostos a recuperar 42 184
 Despesas antecipadas 1.400 9.845
Não Circulante 3.874.923 4.157.083
 Créditos diversos 321.359 267.423
 Propriedades para investimento 3.186.678 3.442.872
 Imobilizado 366.886 446.773
 Intangíveis – 15
Total do Ativo 4.871.863 4.863.321

Balanços Patrimoniais 2020 2019
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 2.928.887 2.174.970
  Fornecedores 33.534 112.420
  Obrigações trabalhistas 259.622 597.543
  Obrigações tributárias 134.331 216.926
  Débitos com partes relacionadas 2.501.400 1.248.081
 Não Circulante 11.234.639 9.276.171
  Débitos diversos 321.359 267.423
  Débitos com partes relacionadas 10.913.280 8.910.846
  Provisão para contingências – 97.902
 Patrimônio Líquido Negativo (9.291.663) (6.587.820)
  Capital social 5.082.360 5.082.360
  Prejuízos acumulados (14.374.023) (11.670.180)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 4.871.863 4.863.321

Demonstrações dos Resultados 2020 2019
Receita operacional líquida 5.391.164 6.419.172
Receitas (Despesas) Operacionais
 Despesas gerais e administrativas (5.303.025) (6.675.465)
 Despesas com imóveis (3.094.778) (3.386.267)
 Depreciações e amortizações (336.097) (308.730)
 Outras receitas operacionais 1.862.564 1.826.247
Prejuízo (Lucro) Operacional (1.480.172) (2.125.043)
 Receitas financeiras 76.281 95.225
 Despesas financeiras (684.832) (545.904)
Prejuízo (Lucro) antes do IR e CS (2.088.723) (2.575.722)
 Imposto de renda e contribuição social (615.120) (741.585)
Prejuízo (Lucro) Líquido do Exercício (2.703.843) (3.317.307)
Prejuízo (lucro) líquido por ação (2,6175) (3,2113)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2020 2019
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Prejuízo líquido do período (2.703.843) (3.317.307)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período 
 com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 336.097 308.730
 Provisão para crédito de liquidação duvidosa – 13.278
 Provisão para contingências (97.902) (62.260)
Diminuição (aumento) nos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes 7.415 106.927
 Adiantamentos a fornecedores – 931
 Adiantamentos a empregados 2.303 18.342
 Créditos diversos (65.582) (51.941)
 Impostos a recuperar 142 3.645
 Despesas antecipadas 8.445 3.851
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:
 Fornecedores (78.886) (10.078)
 Obrigações trabalhistas (337.921) (49.463)
 Obrigações tributárias (82.595) (82.279)
 Débitos diversos 53.936 (91.476)
 Débitos com partes relacionadas 3.255.753 1.084.483
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 297.362 (2.124.617)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
 Aquisição de ativos imobilizado e intangível – –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento – –
Aumento Líquido do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 297.362 (2.124.617)
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do período 172.741 2.297.358
No fim do período 470.103 172.741
Aumento Líquido do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 297.362 (2.124.617)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Prejuízos Patrimônio
social acumulados líquido

Saldo em 31/12/2018 5.082.360 (8.352.873) (3.270.513)
 Prejuízo líquido do período – (3.317.307) (3.317.307)
Saldo em 31/12/2019 5.082.360 (11.670.180) (6.587.820)
 Prejuízo líquido do período – (2.703.843) (2.703.843)
Saldo em 31/12/2020 5.082.360 (14.374.023) (9.291.663)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A Imobiliária Santa Therezinha S.A. 
(Companhia) é uma sociedade por ações de capital fechado e foi 
constituída em 05/06/1951, tendo por objetivo principal: a) administração 
de bens imóveis urbanos e rurais, próprios ou de terceiros; b) compra e 
venda de imóveis em geral; c) loteamento e vendas de terrenos e 
construções por conta própria ou de terceiros; d) corretagens, comissões, 
ou representações por conta própria ou de terceiros; e e) participações em 
outras empresas, outros negócios subsidiários ou afins, que interessem à 
sociedade, a critério da Diretoria e da Assembleia Geral. 2. Apresentação 
das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis da 
Companhia findas em 31/12/2020 e de 2019 foram preparadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a Pequenas e 
Médias Empresas, conforme pronunciamento NBC TG 1.000 (R1), emitido 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações 
contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto se 
indicado de outra forma. 3. Principais práticas contábeis: O resumo das 
principais políticas contábeis adotadas pelo grupo é como segue: a) Caixa 
e equivalentes de caixa Incluem caixa, saldos positivos em conta 
movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco 
insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações 
financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas na 
categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. 
b) Contas a receber de clientes: São apresentadas aos valores de 
realização, o qual é representado pelo valor da prestação no momento 
inicial, acrescidos de juros, multas e variações monetárias decorrentes do 
atraso no pagamento pelos clientes. A provisão para créditos de liquidação 

duvidosa tem sido constituída pela Administração, em montantes 
suficientes para acobertar as perdas previstas com contas a receber. 
c) Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, 
adicionado dos juros e demais encargos financeiros incorridos durante a 
construção ou desenvolvimento de projetos quando aplicável. A 
depreciação dos bens é calculada pelo método linear. d) Intangível: Ativos 
intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento 
inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização 
acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável. 
e) Reconhecimento da receita: As receitas de aluguéis de imóveis próprios 
são computadas no resultado do exercício, pelo regime de competência, 
no período da vigência dos contratos de locação. As receitas da 
administração de imóveis de terceiros são calculadas à taxa de 5%, com 
base nos aluguéis administrados, e são cobradas mensalmente, também 
pelo regime de competência. f) Apuração do resultado: O resultado das 
operações (receitas e despesas) é apurado em conformidade com o 
regime contábil de competência dos exercícios. 4. Patrimônio líquido: 
a) Capital social: Em 31/12/2020 o capital social da Companhia monta 
R$ 5.082.360, representado por 1.033.000 ações ordinárias nominativas. 
b) Reserva legal: a reserva legal é constituída mediante a apropriação de 
5% do lucro líquido do exercício, até atingir o limite de 20% do capital 
social. c) Reservas de lucros: corresponde ao lucro remanescente, após a 
destinação para reserva legal, compensação de prejuízos e a distribuição 
dos dividendos. d) Prejuízos acumulados: conforme determina o artigo 189 
da Lei 6.404/76, o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido 
pelos lucros acumulados, reservas de lucros e pela reserva legal. O 
prejuízo apurado no exercício foi de R$ 2.703.843,00 foi imputado à conta 
de prejuízos acumulados. 5. Instrumentos financeiros: A Companhia 
participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos 
registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas 
necessidades operacionais e a reduzir a exposição a riscos de crédito. 
6. Outras informações: A Companhia adota política de contratar 
cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes 
considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza de sua atividade.

Facebook mira os jovens
Já há algum tempo, em conversas com nossos alunos, temos ficado com a impressão 
de que os jovens consideram o Facebook como uma ferramenta destinada a pessoas 
mais velhas, o que evidentemente não é bom para os negócios da empresa

acerca de uma pesquisa feita 
pelo Facebook que teria 
mostrado que o uso de seus 
aplicativos prejudicaria a 
saúde mental dos adoles-
centes, geraram uma série 
de audiências no Congresso 
americano e uma onda de 
manchetes sobre como esses 
aplicativos, especialmente 
ao permitirem o comparti-
lhamento de fotos, podem 
ser prejudiciais para seus 
usuários mais vulneráveis. 

Acerca dessas revelações, 
Zuckerberg disse se tratar 
apenas de uma tentativa 
organizada de mostrar uma 
imagem falsa da empresa, 
embora o Facebook tenha 
cancelado o lançamento 
de Instagram Kids, versão 
do aplicativo destinado às 
crianças. 

Ele não comentou os bo-
atos de que a empresa mu-
daria de nome para refletir 
seu novo foco em realidade 
aumentada e realidade vir-
tual, mas deixou claro que 

tem grandes ambições nessa 
área, pretendendo atingir 
um bilhão de usuários e ge-
rar centenas de bilhões de 
dólares de comércio digital 
através do metaverso. 

A empresa informou que a 
partir de agora apresentará 
dois conjuntos de dados 
financeiros: um para sua 
família de aplicativos, que 
inclui Facebook, Instagram, 
Messenger e WhatsApp e 
outro para sua divisão Rea-
lity Labs, que congrega suas 
áreas de realidade aumenta-
da e virtual. 

Essa divisão receberá 
grandes investimentos, que 
reduzirão os lucros da em-
presa em US$ 10 bilhões no 
ano de 2021. Realmente, o 
Facebook vive seu inferno 
astral, o que acreditamos 
seja bom para a sociedade 
como um todo. 

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

de Computação e Informática 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 
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Black Friday promete aquecer a economia
26 de novembro) aumentou 
29% em comparação com o 
ano passado.

A pesquisa ainda revelou 
que 77% dos entrevistados 
devem fazer suas compras 
online. Um outro levanta-
mento, feito pela Conver-
sion e que consultou 400 
brasileiros conectados à 
internet, mostrou que, em 
2020, 76,50% dos brasilei-
ros realizaram compras na 
data, enquanto para 2021, 
a expectativa é de que esse 
número suba para 87,75%. 
As perspectivas animam o 
setor de embalagem, que 
desde o ano passado tem 
sido muito demandado pelo 
e-commerce, prática que 
cresce a cada dia. 

“O comércio eletrônico 
vem sendo um dos grandes 
impulsionadores do nosso 
ramo, pois exige que os 
produtos vendidos che-
guem aos consumidores em 
embalagens de papelão e 
a evolução desse mercado 
tem alavancado significati-
vamente os fabricantes de 
embalagens” fala Eduardo 

Mazurkyewistz, diretor da 
Mazurky, indústria de emba-
lagem de papelão ondulado, 
situada em São Bernardo do 
Campo. 

A última data comemorati-
va, por exemplo – o Dia das 
Crianças – mostrou que o fa-
turamento do varejo cresceu 
16,5% de modo geral, compa-
rado com setembro de 2020, 
de acordo com levantamento 
realizado pelo Índice Cielo do 
Varejo Ampliado. Com o en-
caminhamento satisfatório, 
Mazurkyewistz acredita que 
a tendência favorável seguirá 
na Black Friday. 

“Os brasileiros veem a 
Black Friday como uma 
época do ano favorável para 
realizar grandes compras 
por preços menores e uma 
boa oportunidade para ante-
cipar as compras de presen-
tes de Natal para a família 
e amigos, então, estamos 
confiantes que haverá uma 
boa movimentação para a 
nossa área de embalagens”, 
concluiu. - Fonte e mais in-
formações: (www.mazurky.
com.br).
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#tenhacicatrizes

Renato Martinelli

A empatia está em falta no 
ambiente profissional

Renato Martinelli (*)

Em muitos treinamentos para empresas, um 
dos temas principais que mais aparece nos 

debates entre os profissionais é a tal da empa-
tia. Diferente de simpatia, que se refere a um 
sentimento de afinidade que atrai e identifica as 
pessoas, empatia está ligada a um sentimento de 
compreensão e respeito pelo outro. Em outras 
palavras, seria sentir o que uma outra pessoa 
sentiria caso estivesse na mesma situação vi-
venciada por ela.

Colocar-se no lugar do outro, pensar como 
se fosse a outra pessoa, considerar o que pode 
ser relevante na perspectiva do outro, refletir 
sobre as emoções e os impactos que podem 
ser gerados a partir de determinadas posturas 
e comportamentos. Parece difícil? Na prática, 
sim. Um dos fatores que mais se observa nas 
organizações é a falta de empatia e as consequên-
cias negativas que ocorrem quando as pessoas 

pensam somente em sua área e metas, ao invés 
de pensar de maneira global, considerar os 
sentimentos e emoções das pessoas e atuar em 
parceria com as áreas.

Como é que podemos trabalhar em harmo-
nia e construir um ambiente organizacional 
positivo sem empatia? Parece-me uma questão 
imprescindível a respeito da gestão de pessoas, 
bem como na mais simples convivência entre 
colegas de profissão. Credito à produtividade, 
tão desejada desde sempre, um componente de 
empatia para chegar a melhores resultados, a 
partir de relações interpessoais mais saudáveis. 

Segundo estudos sobre o assunto, é possível 
afirmar que existem quatro características da 
empatia:

•	 Entendimento de perspectiva
•	 Habilidade de ter a perspectiva do outro
•	 Reconhecer a perspectiva do outro como 

verdade
•	 Reconhecer a emoção das pessoas e se 

comunicar a respeito
Empatia é conexão, está relacionada com a 

possibilidade de sentir as pessoas. E por mais 
que essas características pareçam ser complexas 

e complicadas, podemos simplificar as coisas 
com algumas frases:

•	 Você quer ajuda?
•	 Como posso te ajudar?
•	 Como você recebe essa informação?
•	 Qual sua opinião sobre...?
•	 Como você se sente em relação a...?
•	 Eu sei como se sente.
•	 Você não está sozinho(a).
A habilidade de se colocar no lugar do outro 

colabora para se identificar com a pessoa, enten-
der melhor o comportamento em determinadas 
situações e a forma como o outro toma as deci-
sões. Por isso, empatia e comunicação andam 
de mãos dadas. Quanto maior o diálogo, maior 
a possibilidade de ser empático(a).

Fomos criados para viver isolados ou em so-
ciedade? Devemos olhar apenas para o espelho 
ou olhar ao redor e perceber que a convivência 
é que nos levará à felicidade? Se a empatia está 
em falta no mercado, cabe aos protagonistas 
repensarem suas relações na vida, no trabalho 
e em outras esferas sociais. Não seria melhor 
se as pessoas que se relacionam com você te 
entendessem, te respeitassem, considerassem 

suas emoções? Então, se não posso mudar o 
outro, a mudança começa em você.

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 
de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências de 

comunicação para potencializar engajamento e resul-
tados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 anos 
de carreira, agrega experiências e conhecimentos em 

empresas nos setores de Agronegócio, Automobilístico, 
Alimentos e Bebidas, Comércio, Construção, Farmacêuti-
co e Químico, Financeiro e Seguros, Papel e Celulose, TI 
e Telecom, Varejo. É especialista em temas relacionados 

à Comunicação, Liderança, Gestão de Equipes de Alto 
Desempenho e Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação 

e Articulação de Soluções.

A omnicanalidade ganha muito com a tecnologia, que 
pode facilitar a jornada. Mas é uma arquitetura complexa 
que precisa ser construída e mantida por gente dedicada. 
Profissionais com visão holística dos processos, com o ob-
jetivo de reduzir o atrito com o cliente sempre. 

É importante melhorar os processos internos e separar 
o que é core business e o que é acessório. O estoque é um 
canal, de sua agilidade depende a localização do produto e 
a entrega. Será que não há formas mais ágeis para geri-lo 
do que planilhas?

Posso citar algumas tecnologias que fazem toda a dife-
rença. E se não existe uma ferramenta pronta, ela pode ser 
desenvolvida, o que deve começar a acontecer com mais 
frequência, já que as empresas vão colocar cada vez mais 

Com certeza você chegou até este texto porque já ouviu falar em omnicanal, omnichannel ou omnicanalidade. O conceito existe 
há cerca de duas décadas e, como toda teoria, funciona que é uma beleza no papel. Colocá-la em prática, no entanto, levanta 

desafios em todas as frentes de uma empresa. Omnichannel, grosso modo, é o reconhecimento de que o contato  
entre o cliente e a empresa se dá em múltiplas frentes. 

Enéas Rodrigues (*)

A um varejista, não importa somente o momento em que 
o comprador entra no estabelecimento. Importa se a 
vitrine o atraiu; se ao entrar ele ficou; se ao escolher 

um produto, foi direto ao caixa; se foi bem atendido; se re-
cebeu o produto na hora ou dias depois. Se a entrega chegou 
depois, interessa saber o estado em que foi recebida, se o 
entregador se portou de forma adequada e por aí vai.

Acontece que hoje em dia quem tem loja tende a ter e-
-commerce. O cliente não entra na loja, acessa. O cliente 
não circula pelo ambiente, navega. O cliente não coloca 
o produto num carrinho físico, mas virtual. A quantidade 
de obstruções de um site – o número de cliques para que 
o consumidor feche negócio – traça um paralelo ao aten-
dimento humano em uma loja física. Na hora que bem 
entende, o consumidor se dirige ao caixa. Se brigar com o 
caixa, abandona o carrinho e nunca mais volta.

Quando o cliente entra no estabelecimento procurando 
camiseta branca, o vendedor sabe que não deve trazer 
camiseta colorida. No ambiente virtual, por que em buscas 
por camiseta branca, os resultados insistem em trazer peças 
coloridas? Há uma quebra de expectativa em relação ao site, 
o que afeta negativamente a jornada do cliente.

Jornada de expectativas - Esta expressão é muito inte-
ressante. Jornada pressupõe uma trajetória, um caminho 
percorrido. Na jornada do cliente, o caminho para fechar 
a compra, mesmo que não seja longo, contém marcos que 
determinam a trajetória do comprador. No omnichannel, 
esses marcos se multiplicam, cruzam-se, conversam entre si.

Quem começa uma compra no site pode retirá-la em 
uma loja física. Quem entra numa livraria e não encontra 
no estoque o título buscado pode pedir para o vendedor 
encontrar em outra unidade e solicitar a entrega em casa, 
por meio do sistema interconectado da rede.
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Barramento de Integração, é possível conectar, em menor 
tempo, diferentes tecnologias que geram oportunidades 
para aumentar as vendas e reduzir o atrito de atendimento. 

Soluções para otimizar estoque e a assertividade de aloca-
ção de produtos cuidam da precisão de vendas e da gestão 
de mercadorias. São ferramentas que utilizam conceitos de  
machine learning e inteligência artificial para, com base 
no que falta nas lojas ou no que o cliente pesquisa no site, 
sugerir compras e reposições fora do cluster padrão. Esses 
programas integram o varejo físico e o virtual.

Logicamente, se eu tiver ferramentas capazes de redu-
zir o atrito do atendimento e promover meus produtos, 
alinhando-os ao desejo do cliente, venderei mais e trarei 
mais satisfação para minhas marcas. Aí o passo seguinte 
é saber a melhor ferramenta para gerenciar as entregas. 
Enquanto o cliente não recebe um produto, dificilmente 
compra outro na mesma loja. 

Quanto mais cedo algo for entregue, mais cedo uma 
nova compra poderá ser realizada. Para isso, é preciso um 
WMS, que gerencia todo o processo logístico. E tem ainda 
o backoffice: CRM e ERP para administrar dados pessoais 
e transacionais com sigilo e integridade. Hoje não existe 
um único sistema dorsal para gerenciar a omnicanalidade 
e fazer a venda acontecer. O que existe é uma arquitetura 
de solução, gerenciada por métodos de integração, que 
permite a convergência entre o meio físico e o virtual. 

O omnichannel não é um comando central, mas um con-
junto de processos que fluem de forma transparente por 
meio de uma rede de sistemas integrados que gerenciam 
o negócio, e que precisa ser tratado com atenção por uma 
equipe dedicada.

(*) - É sócio-consultor na Lozinsky Consultoria.

ARquitEtuRA oMnicAnAl: suA EMpREsA 
Está pRontA pARA os novos tEMpos?

contAto EntRE o cliEntE E A EMpREsA
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FELIPE MEIRELES DE SAnTAnA, profissão: auxiliar de soldagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ibiquera, BA, data-nascimento: 02/05/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Messias Gonçalves de Santana e de 
Mailda Rosario de Meireles. A pretendente: ThAIná CAROLInE RIBEIRO DA MOTA, 
profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dorgival Car-
valho da Mota e de Rejane Ribeiro da Mota.

O pretendente: ABIMAEL FERnAnDES MORILA, profissão: auxiliar de importação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Morila e de Cleonice Maria Fernan-
des Morila. A pretendente: SARA BORGES DA SILVA, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 31/08/1995, residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Cicero Borges da Silva e de Creuza Souza da Silva.

O pretendente: EDVAn PEDRO DE OLIVEIRA, profissão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Edesio Pedro de Oliveira e de Eny Eduardo de Oliveira. A 
pretendente: CAMILA RODRIGuES CORRêA, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José André Corrêa e de Hilda Rodrigues Corrêa.

O pretendente: LEAnDRO JESuS DOS SAnTOS, profissão: encanador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 03/11/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Moreira dos Santos e de 
Albertina Jesus dos Santos. A pretendente: MAIARA OLIVEIRA CRuz, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 05/03/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Ferreira da Cruz e 
de Helena Santana de Oliveira.

O pretendente: CARLOS EDuARDO ALVES, profissão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1979, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Benedito Alves e de Creuza Ferreira Alves. 
A pretendente: ELAInE LOPES DOS SAnTOS BATISTA, profissão: controladora de 
acesso, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Batista e de Tere-
zinha Lopes dos Santos Batista.

O pretendente: ThIAGO LIMA DA SILVA, profissão: operador de caixa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 13/12/1985, residente e 
domiciliado em Mogi das Cruzes, SP, filho de Josué Lima da Silva e de Antonia Aparecida 
Lima da Silva. A pretendente: MARIA DE LOuRDES BARROSO, profissão: atenden-
te, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista Barroso e de 
Marina Rocha de Sant'Ana Barroso.

O pretendente: ALExSAnDRO DE JESuS, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 15/07/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Josefa Maria de Jesus. A pretendente: MARIA JAILzA 
LInS DA SILVA, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: Itaíba, 
PE, data-nascimento: 12/08/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jair Timoteo da Silva e de Maria Edileuza Lins da Silva.

O pretendente: WESLEY MARQuES DA SILVA, profissão: analista de processos e pro-
jetos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1993, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Ricardo Marques da Silva e de Andreia 
Gonçalves de Sousa da Silva. A pretendente: GABRIELLE DA SILVA MEnDOnÇA, 
profissão: analista de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 02/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ivanildo Carneiro de Mendonça e de Ediene Maria da Silva Mendonça.

O pretendente: RAIMunDO OLIVEIRA PEREIRA, profissão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santa Terezinha, BA, data-nascimento: 23/07/1949, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Esmeraldo Pereira de São Leão e de 
Angelina Clara de Oliveira. A pretendente: EVA MARIA GuEDES SAnTIAGO, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Planaltino, BA, data-nascimento: 02/05/1965, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Genario Felipe Santiago 
e de Janete Guedes Santiago.

O pretendente: ALESSAnDRO DE SAnTAnA GuIMARãES, profissão: operador 
de máquinas, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/10/1972, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Lopes 
Guimarães e de Walacy de Santana Guimarães. A pretendente: BRunA SATIL DA CRuz 
ALMEIDA, profissão: acompanhante comunitária, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Vanderley de Almeida e de Debora Cristiane Satil da Cruz Almeida.

O pretendente: ALBERTO AnGELIM DE ALMEIDA, profissão: technical support en-
gineer, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Geci de Almeida e de 
Maria Lúcia Angelim de Almeida. A pretendente: JéSSICA ALVES PEREIRA, profissão: 
assistente contábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juraci Alves 
Pereira e de Romilda Alves Pereira.

O pretendente: SIDnEY LIMA CASSIMIRO, profissão: agente de marketing, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Cassimiro e de Maria Lourença 
Lima Cassimiro. A pretendente: STEFAnI QuEIROz BERnARDES BATISTA, profis-
são: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gaspar Ber-
nardes Batista e de Maria Aparecida Queiroz Batista.

O pretendente: JORGE nunES MIRAnDA, profissão: gerente TI, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Miranda e de Sabina Nunes Ramos Miranda. A 
pretendente: DéBORA nOROnhA DE MELO, profissão: assistente de planejamento, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 14/04/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Raimundo Ezequiel de Melo e 
de Sandla Helena Noronha de Melo.

O pretendente: JOSé JúnIOR DE MELO, profissão: montador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itaporanga, PB, data-nascimento: 26/11/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Melo dos Santos e de Maria José Sobrinha Melo. 
A pretendente: nAThALIA CAVALCAnTE DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 28/07/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eronlido Jose dos Santos e de Marcia Silva Cavalcante.

O pretendente: ISAAC OLIVEIRA DOS SAnTOS, profissão: ajudante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 13/04/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joselito Silva do Santo e de Edleuza Oliveira do 
Santo. A pretendente: éRICA DIOnIzIO DOS SAnTOS, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Dionizio dos Santos e de Maria 
Aparecida de Amorim dos Santos.

O pretendente: ELIAnDRE SAnTOS PRADO, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Belo Campo, BA, data-nascimento: 23/02/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves do Prado e de Ludimar Santos Prado. A pre-
tendente: éRICA APARECIDA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 21/01/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Aparecido da Silva e de Herminia Regina Killer Silva.

O pretendente: AnDRE DOS SAnTOS ABRAnTES, profissão: motoboy, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1977, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raymundo Abrantes e de Josefa Maria dos 
Santos Abrantes. A pretendente: LuCIAnA DOS PASSOS SOuzA, profissão: autôno-
ma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Soares de Souza 
e de Marta Roseli dos Passos.

O pretendente: ISRAEL MOnTEIRO AnTOnIO DOS SAnTOS, profissão: mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Antonio Neto e de Rose 
Aparecida Monteiro. A pretendente: DAnIELE PÂMELA ROSA DOS SAnTOS, profissão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
08/03/1992, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Jorge Nas-
cimento dos Santos e de Valdenize Maria Rosa dos Santos.

O pretendente: WESLEY BuEnO hEnRIQuE, profissão: escriturário hospitalar, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Henrique Gomes Neto e 
de Elaine Cristina Bueno de Almeida. A pretendente: ThAISSA CAROLInE REIS DE 
SOuzA, profissão: jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 11/09/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcelo José de Souza e de Alessandra Reis de Souza.

O pretendente: DAVID RODRIGuES MARTInS, profissão: entregador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 10/07/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Márcio Gonzaga Martins e de Marli 
Alves Rodrigues Martins. A pretendente: KARMEL ALMEIDA SILVA, profissão: confei-
teira, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 25/09/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademir Geraldino da Silva 
e de Tania Aparecida de Almeida Souza da Silva.

O pretendente: EMERSOn VInICIOS SOuSA RIBEIRO DOS SAnTOS, profissão: 
controlador de acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/06/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Rodrigues 
dos Santos e de Maria Betania Sousa Ribeiro dos Santos. A pretendente: GIOVAnnA 
RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Marcos Adriano Antonio dos Santos e de Maria de Fátima Rodrigues de Sousa.

O pretendente: ALEx BRunO DE MOuRA ARAuJO, profissão: auxiliar de engenharia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Washington Freire de Araujo 
e de Maria Aparecida de Moura. A pretendente: SuELLEn GOMES DO nASCIMEnTO, 
profissão: analista de RH, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 16/06/1993, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Paulo Rodrigues 
do Nascimento e de Maria Silvana Gomes da Silva.

O pretendente: EzIQuIAS SOARES, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, natu-
ralidade: Campo Redondo, MG, data-nascimento: 06/11/1936, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Soares dos Reis e de Rita Moreira Niza. A 
pretendente: ELISABETE DE SOuSA VIEIRA, profissão: pensionista, estado civil: viúva, 
naturalidade: Nova Canaã, BA, data-nascimento: 28/07/1957, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Ribeiro da Silva e de Corina Vitalina de Sousa.

O pretendente: ERIC SEIITI FuRuTA, profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Seiiti Furuta e de Taeko Suzuki Furuta. A pretendente: 
FABIAnA DA SILVA SARAIVA, profissão: garçonete, estado civil: solteira, naturalidade: 
Porto Alegre, RS, data-nascimento: 09/09/1980, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Pedro Oliveira Saraiva e de Marilene Gonçalves da Silva.

O pretendente: GABRIEL CAVALCAnTE DOS SAnTOS, profissão: costureiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Emidio dos Santos e de Diva 
Maria Cavalcante. A pretendente: RAQuEL RAFAELA SAnTOS DA SILVA GERMAnO, 
profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 23/11/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo 
Gonzaga Germano e de Maria Rita Santos Germano.

O pretendente: REnATO FIGuERêDO DE JESuS, profissão: encanador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1983, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo de Jesus e de Janete Figuerêdo 
dos Santos de Jesus. A pretendente: ALEKSAnDRA ROBERTA DE LIRA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaci Luiz de Lira e de 
Maria Fatima de Oliveira Lira.

O pretendente: GILSOn VALEnTIM DA SILVA, profissão: limpador de vidros, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itabaiana, PB, data-nascimento: 17/12/1985, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Valentim da Silva e de Maria José 
Vicente da Silva. A pretendente: VALDInETE BERnARDO DOS SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Ingá, PB, data-nascimento: 24/12/1983, 
residente e domiciliada em Ingá, PB, filha de Maria José Bernardo da Silva.

O pretendente: WILLIAM DOS SAnTOS, profissão: psicólogo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Geraldo dos Santos e de Rosalina Maria 
dos Santos. A pretendente: DAYAnA ALMEIDA FRAnÇA, profissão: assistente social, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Cardoso França e de Denise 
de Almeida França.

O pretendente: EVÂnDSOn ESTEVES FERREIRA, profissão: mecânico diesel, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 27/10/1995, residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, filho de Adonias Esteves de Souza e de Júlia Ferreira de Souza. 
A pretendente: JOSIMARA DIAS FERREIRA SOuzA, profissão: cuidadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/2001, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista Ferreira Souza e de Marina Dias de Souza.

O pretendente: nIROnALDO VIEIRA DE SOuSA, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Olinda, PE, data-nascimento: 23/03/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nironildes Manoel de Sousa Filho e 
de Josefa Francisca Vieira de Sousa. A pretendente: VAnESSA CRISTInA DA SILVA, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: União dos Palmares, 
AL, data-nascimento: 12/05/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Maria José da Silva.

O pretendente: FELIPE LIMA DA SILVA, profissão: mecânico de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Idran da Silva e de Inacia Nazuel-
da Lima da Silva. A pretendente: RAFAELA DE ARAuJO nASCIMEnTO, profissão: 
auxiliar contábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/07/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira 
do Nascimento e de Francisca Maria de Araújo Nascimento.

O pretendente: JAILSOn FERREIRA DE LIMA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 23/03/1970, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Natanael Ferreira de Lima e de Carmelita Francelino de 
Lima. A pretendente: AnA PAuLA MARQuES DE ALMEIDA, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Atalgibson Marques de 
Almeida e de Tereza Oliveira de Almeida.

O pretendente: FELIPE CunhA DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 13/01/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosimeire Cunha da Silva. A preten-
dente: GESSICA MARQuES DOS SAnTOS, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 14/07/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Gerson Marques dos Santos e de Clarice Maria dos Santos.

O pretendente: hIGOR PEREIRA SAnTOS, profissão: sinaleiro de ponta rolante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Custodio Teodoro dos Santos e 
de Roseli Alves Pereira Santos. A pretendente: KáTIA DA SILVA LEITE, profissão: 
funcionária pública, estado civil: solteira, naturalidade: Inhapim, MG, data-nascimento: 
10/12/1994, residente e domiciliada em Tarumirim, MG, filha de Marcos Alem Leite e de 
Maria Onofra da Silva Leite.

O pretendente: hELEnILTOn SAnTOS MACEnA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 23/09/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dejanilto de Jesus Macena e de Maria de Lourdes 
Damaceno Santos. A pretendente: REnATA RAMOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ruy Ramos Santos e de Delma Batista dos Santos.

O pretendente: LuIz SEVERIAnO, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Marília, SP, data-nascimento: 15/01/1961, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Severiano e de Marta Rocha Severiano. A 
pretendente: VERA LúCIA SAMPAIO, profissão: aposentada, estado civil: viúva, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1956, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Vergilio Rosa e de Saphira Faustino Rosa.

O pretendente: ADIEL ESDRAS DOS SAnTOS CRuz, profissão: desenvolvedor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1995, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Jose Americo Cruz e de Maria Lilian Pereira dos 
Santos Cruz. A pretendente: ThAYS DOS SAnTOS nASCIMEnTO, profissão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Altino Miranda do Nascimento e de 
Renildes Neide dos Santos Nascimento.

O pretendente: JOnAS DA SILVA CORDEIRO, profissão: farmacêutico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Cordeiro Neto e de Solange Roberto da Silva 
Cordeiro. A pretendente: LuCIAnA CRISTInA DuCATTI, profissão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1979, residente e domi-
ciliada nesta Capital, SP, filha de Jair Augusto Ducatti e de Maria Lila de Oliveira Ducatti.

O pretendente: MAxWELL MORAES DE LIRA, profissão: desenvolvedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 29/06/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Miguel de Lira e de Maria dos Santos 
Moraes de Lira. A pretendente: YASMIn SILVA DOS SAnTOS, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/2001, residente e domi-
ciliada nesta Capital, SP, filha de Mauro Augusto dos Santos e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: GIOVAnI SChunEMAnn COnDE DOS SAnTOS, profissão: editor de 
video, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1995, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Djalma Conde dos Santos e de Eliane 
Schunemann Conde dos Santos. A pretendente: VALéRIA DAnuBIA PIEDADE MAR-
TInS, profissão: assistente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Guimarães, 
MA, data-nascimento: 28/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Euclides Leonardo Lima Martins e de Juliana Pontes Piedade Martins.

O pretendente: FLAVIO JOAQuIM QuInTILIAnO, profissão: oficial de costura, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1961, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Joaquim Quintiliano e de Maria 
Aparecida Quintiliano. A pretendente: SAnDRA REGInA DA COnCEIÇãO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1965, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carmelina da Conceição.

O pretendente: MATEuS DE ASSIS SAnTOS, profissão: instalador de som, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 15/03/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge de Jesus Santos e de Ana Cristina Santos 
de Assis. A pretendente: VITÓRIA DOS SAnTOS PEREIRA, profissão: auxiliar de re-
posição, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero da Silva Pereira e 
de Maria Izabel Ferreira dos Santos.

O pretendente: WESLLEY GOMES GALVãO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 21/08/2002, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Joel Galvão e de Marcia Regina Gomes Galvão. A pretendente: 
AnDRESSA DE ARAúJO SIQuEIRA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/2001, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Corrêa Siqueira e de Damiana Nacy de Araújo Siqueira.

O pretendente: DAVID DO CARMO, profissão: polidor, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 13/10/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Manoel do Carmo e de Joana Neide da 
Conceição. A pretendente: ROSIMEIRE DA SILVA OLIVEIRA, profissão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Pereira de Oliveira e de 
Sonia Maria da Silva Oliveira.

O pretendente: BRunO DE MATOS CASSARO, profissão: técnico de T.I., estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/06/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Martins Cassaro e de Jacira 
Nascimento de Matos Martins Cassaro. A pretendente: DéBORAh SAnTOS, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
nascimento: 15/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Geraldo da Silva Santos e de Sueli Maria da Silva Santos.

O pretendente: JOSé EDuARDO FLOREnTInO DE MELO, profissão: educador 
físico, estado civil: divorciado, naturalidade: Carpina, PE, data-nascimento: 29/09/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erasmo Florentino da 
Silva e de Vera Lúcia Mendonça de Melo. A pretendente: KETInEY FRAnCILEnE DE 
QuEIROz, profissão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 28/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Cassio Antonio de Queiroz e de Simone Rodrigues de Queiroz.

O pretendente: ELIAS DE LIMA SEnA, profissão: microempresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São José do Egito, PE, data-nascimento: 17/04/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Bernardino Alcântara Sena e de Terezinha Maria 
de Lima Sena. A pretendente: ELLEn ROMãO DA SILVA DE OLIVEIRA, profissão: 
microempresária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/04/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jailton Santos 
de Oliveira e de Edna Romão da Silva.

O pretendente: JOnAS LEITE DE ARAuJO, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1999, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Guiomar Moreira de Araujo. A pretendente: 
DéBORA FERnAnDA DE SOuSA nASCIMEnTO, profissão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Batista Nascimento e de 
Marlene Rosa de Sousa.

O pretendente: MáRIO LuCIO GOMES, profissão: operador de loja, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 24/06/1985, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lucio Gomes e de Ivanilda Aparecida 
Gomes. A pretendente: REGInA LOPES SAnTAnA, profissão: técnica suporte help 
desk, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Enoque Menezes Santana 
e de Francisca Lopes.

O pretendente: FABIO FERREIRA DA SILVA, profissão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio Ferreira da Silva e de Iracema Aparecida da 
Silva. A pretendente: ISABELA ALInE SOuzA GOnÇALVES, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Pedro Gonçalves e de Suely 
Maria de Souza.

O pretendente: FERnAnDO MOREIRA PORTO, profissão: técnico de segurança ele-
trônica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Porto e de Elessandra 
Moreira da Silva. A pretendente: GABRIELA DA SILVA PEREIRA, profissão: cabelei-
reira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leandro Pereira e de 
Sandra Silva Conceição.

O pretendente: ADEMILSOn BARBOSA DA CRuz, profissão: analista logístico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Barbosa da Cruz e de Rosa Luiz 
Emboava Cruz. A pretendente: MônICA CAVALCAnTE BATISTA, profissão: auxiliar 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/01/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Irineu Cirillo 
Batista e de Ivânia Paulino Cavalcante Batista.

O pretendente: WIGDI CAMPOS LIMA, profissão: técnico de prótese dentária, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cassiano de Oliveira Lima e de Mafauda 
Benvinda Campos Lima. A pretendente: PATRICIA FIAMA COSTA DA COnCEIÇãO, 
profissão: técnica de prótese dentária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 01/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Júlio César Duarte da Conceição e de Marcia Silva Costa.

O pretendente: JOSé MARIA RAMOS DuTRA DOS SAnTOS, profissão: comerciante, 
estado civil: divorciado, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 12/01/1970, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arlinda Dutra dos Santos. 
A pretendente: SÂMYA SuELLEn SOuSA DInIz, profissão: analista de pré vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 24/03/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Santana França Diniz e de 
Graça de Maria Sousa Diniz.

O pretendente: FERnAnDO JOãO DA SILVA, profissão: auxiliar de enfermagem, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arlindo João da Silva e de Maria 
Cicera Angelo da Silva. A pretendente: CAMILA CRISTInA DIAS LOPES, profissão: 
professora de educação infantil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 09/06/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Joel Barbosa Lopes e de Sandra Regina Dias.

O pretendente: AnDERSOn WELLInGTOn FREITAS DE SOuzA, profissão: orientador 
socioeducativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/02/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Arnobio 
de Souza e de Maria Gorete Freitas Souza. A pretendente: STEPhAnY PAIVA SAnTOS, 
profissão: confeiteira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/09/1998, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Jose Ailton 
da Silva Santos e de Vanderli da Silva Paiva Santos.

O pretendente: LEônIO MáGnO SIQuEIRA DA SILVA, profissão: comerciante, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Altinho, PE, data-nascimento: 14/12/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourival Ferreira da Silva e de Maria 
Siqueira da Silva. A pretendente: AnA MARIA DE SAnTAnA, profissão: comerciante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 25/06/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Zeferino de Santana 
e de Maria Isabel de Santana.

O pretendente: JOSé LuIS DE MORAIS, profissão: contador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 30/01/1959, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio Morais e de Imperatriz Maria Victoria. 
A pretendente: SIMOnE PAVAnELLO MunIz, profissão: editora elementar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1980, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Muniz e de Berenice Celia 
Pavanello Muniz.

O pretendente: VICTOR RODRIGuES DA ROChA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/2000, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Renato Rodrigues da Rocha e de Maria 
Juscélia Santos da Costa Rocha. A pretendente: VIVIAnE DE MOuRA QuEIROz, pro-
fissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/12/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Alves 
de Queiroz e de Aldenora Maria de Moura Queiroz.

O pretendente: MAYKOn WILLIAnS SOARES DA SILVA, profissão: motoboy, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sérgio Soares da Silva e de Josina 
Maria da Silva Soares. A pretendente: JAInE DE LIMA FERREIRA, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Deoclecio 
Dantas Ferreira e de Marli de Lima Silva.

O pretendente: JOSé ROBERTO CRuz DE OLIVEIRA, profissão: operador de 
máquinas, estado civil: divorciado, naturalidade: Tucano, BA, data-nascimento: 
16/12/1975, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Henrique de Oliveira e de Tereza Santos Cruz. A pretendente: FABRíCIA JESuS 
DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Tucano, BA, 
data-nascimento: 04/11/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Maria Jesus dos Santos.

O pretendente: GABRIEL VIEIRA DOS SAnTOS, profissão: revisor de embalagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir Matias dos 
Santos e de Telma Regina Vieira dos Santos. A pretendente: AnA CAROLInA 
SIQuEIRA DE MELO RIBEIRO, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1998, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Isaias Soares Ribeiro e de Adriana Siqueira 
de Melo Ribeiro.

O pretendente: JEFERSOn PEREIRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Pereira da Silva e de Maria 
do Socorro da Silva. A pretendente: DAnIELLA CRISTInA SILVA PEnhA, profis-
são: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/02/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de 
Fatima Silva Penha.

O pretendente: ÂnDERSOn FELIx DOS SAnTOS, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edigar Felix dos Santos e de Alzira 
Maria Sanchez. A pretendente: RAQuEL DAYAnE DE FIGuEREDO, profissão: advo-
gada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1990, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Pedro Luiz de Figueredo 
e de Maria das Graças Pereira da Silva Figueredo.

O pretendente: JOnAThA MOREIRA DE JESuS, profissão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton de Jesus e de Eleni de Lourdes 
Moreira. A pretendente: SuLAMITA ALVES DA COnCEIÇãO, profissão: operadora de 
máquina, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Lima da Conceição 
e de Dejaci Alves do Nascimento da Conceição.

O pretendente: RAFAEL JOSE MODESTO ABADE, profissão: manutencista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1982, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Osvaldo Nunes Abade e de Marilda Aparecida 
Modesto. A pretendente: JAnAInA MORAES RODRIGuES, profissão: cozinheira 
escolar, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 14/09/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jarbas Rodrigues e de 
Ivonete da Silva Moraes.

O pretendente: ROBERTO BATISTA MEnDES, profissão: operador de monitoramento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 10/05/1971, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celcino Mendes e de Ame-
rinda Batista Mendes. A pretendente: AnDRIELE DOS SAnTOS ChAVES MOnTEIRO, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Alvarães, AM, data-nascimento: 
12/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Tavares 
Chaves e de Anice dos Santos.

O pretendente: LEOníDIO MOnTEIRO DE SOuSA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Igarapé Grande, MA, data-nascimento: 19/04/1955, residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Raimundo Monteiro de Sousa e de 
Andrelina Leite Monteiro. A pretendente: FRAnCISCA IRIS MOnTEIRO DE SOuSA, 
profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Pedreiras, MA, 
data-nascimento: 02/07/1956, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Manuel Bento Sobrinho e de Maria Sousa Bento.

O pretendente: JOãO SEVERInO DE LIMA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Joaquim do Monte, PE, data-nascimento: 10/10/1949, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Manoel de Lima 
e de Josefa Maria da Conceição. A pretendente: MARIA DAS DORES FERREIRA 
LInS, profissão: aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: Pesqueira, PE, data-
nascimento: 28/11/1954, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Ferreira Lins e de Tereza Maria Lins.

O pretendente: ThIAGO COSTA DE OLIVEIRA, profissão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1996, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Antonio Teodoro de Oliveira Filho e de Arivania Cassio da Costa. A 
pretendente: BEThAnIA LuAnA PEREIRA DE SOuSA, profissão: analista de recursos 
humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Aparecido de Sousa 
e de Valeria Pereira de Sousa.

O pretendente: FABIAnO APARECIDO PORTEIRO CORTEz, profissão: motorista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir de Lima Cortez e de Helena 
das Dores Porteiro. A pretendente: SILMARA ROBERTA DA SILVA, profissão: agente 
comunitária de saúde, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 20/06/1986, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Gerson Alves da 
Silva e de Silvia Moraes da Silva.
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Atendimento 
personalizado é uma 

tendência ou já se 
tornou realidade?

Muito tem se falado 
sobre experiência do 
cliente, como atender 
bem e retê-los

Isso porque estamos 
vivendo um momento 
em que o grande de-

safio de muitas marcas é 
conseguir gerar uma ex-
periência tão encantadora 
aos seus clientes que seja 
capaz de fazer com que ele 
volte a comprar e se torne 
sua melhor propagan-
da. Porém, precisamos 
compreender que cliente 
satisfeito é diferente da-
quele que é “encantado”. 

Em minhas palestras e 
treinamentos que realizo 
com empresas de diversos 
tamanhos e segmentos, 
sempre falo que o cliente 
satisfeito gosta do seu 
produto e acha o serviço 
“ok”. Já o encantado é 
aquele que está tão feliz, 
que se torna leal à sua 
marca, a defende e se 
esforça para continuar 
comprando, porque na 
realidade o que ele ad-
quiriu foi muito mais a 
experiência do que ape-
nas o produto ou serviço. 

Diversos dados e pes-
quisas confirmam essa 
minha abordagem. Uma 
delas foi desenvolvida 
pela PwC, empresa de 
consultoria e auditoria, 
que registrou que mais 
de 84% das pessoas con-
sideram a experiência de 
compra mais importante 
do que o produto. Diante 
disso, se espera que as 
empresas passem a olhar 
para o cliente de outra 
forma e que o coloquem 
no centro do negócio. 

Mas mesmo assim, ain-
da é possível encontrar 
organizações cometendo 
alguns erros em não os 
priorizar, e acabam dei-
xando essa estratégia em 
segundo plano, dando 
atenção a outras urgên-
cias do dia a dia. O que tem 
se tornado um pesadelo 
para essas companhias é 
o que eu batizei de “churn 
invisível”, que nada mais 
é do que aquele cliente 
que nem chega a comprar 
de uma empresa porque 
ouviu falar do mau aten-
dimento ou serviço. 

E isso é mais comum 
e visceral do que imagi-
namos. Quantas pessoas 
deixam de comprar da 
sua empresa sem sequer 
ter feito um contato com 
você? Como se trata de 
um número invisível e 
não mensurável, acaba 
não sendo a prioridade 
da maioria das empresas. 
E olha que cases não fal-
tam para as empresas se 
inspirarem, como é o caso 
da Disney, Apple, Amazon 
e Netflix. 

Elas são referências 
globais em encantamento 
ao cliente, e não por acaso 
são empresas que estão no 
ranking das mais valiosas 
do mundo. Mesmo com 
suas peculiaridades, a cul-
tura do cliente no centro 

de tudo vai desde a alta 
liderança até as outras áre-
as da organização, fazendo 
com que toda a companhia 
esteja orientada a melhor 
satisfação e experiência 
do consumidor. 

Não é por acaso que 
a Disney, por exemplo, 
tem hoje uma retenção de 
mais de 60%. Ou seja, das 
100 pessoas que vão para 
o parque, 60 voltam a fre-
quentá-lo porque viveram 
uma experiência extra-
ordinária, e quem ainda 
não visitou sonha em 
um dia poder conhecer 
a encantadora e mágica 
Disney. Esse exemplo nos 
mostra que, para oferecer 
o melhor atendimento 
dentro de uma organiza-
ção, é preciso partir da 
alta liderança, de cima 
para baixo, e, depois, ir 
sendo cascateado a toda 
organização. 

Somente assim é possí-
vel entender as necessida-
des, alinhar os objetivos e 
conhecer os desafios a se-
rem ultrapassados. Para 
começarmos a melhorar 
essa orientação ao cliente 
dentro de uma empresa, 
não é obrigatório que 
se comece por investi-
mentos em tecnologia. É 
possível começar com o 
arroz com feijão bem feito, 
tendo um atendimento 
eficiente e humanizado. 
O que vai encantar seu 
cliente, na grande maio-
ria, não é seu novo sistema 
ultra moderno. É muito 
provável que a gentileza 
de um atendente ou gene-
rosidade de um vendedor 
faça mais sucesso que o 
seu chatbot. 

Embora o cliente deseje 
muito essa personaliza-
ção, poucas companhias 
a estão utilizando como 
estratégia. Precisamos 
voltar às nossas origens 
para o contato mais hu-
mano, ou o mais próximo 
disso em negócios esca-
láveis. Hoje, no meio de 
tanta tecnologia e digita-
lização, o toque humano 
se tornou um diferencial. 
Seguramente para que 
sua empresa tenha suces-
so, é necessário colocar 
seu cliente no centro do 
negócio e oferecer, de 
fato, uma experiência 
encantadora. 

Por fim, se me permi-
tem, listo algumas peque-
nas dicas de mudanças 
que devem ser implemen-
tadas: valorize o tempo do 
seu cliente, porque ele é 
precioso; com empatia e 
respeito; entregue o que 
prometeu; faça um bom 
pós vendas. Com essas 
pequenas mudanças, cui-
dando do detalhe para 
encantar seu cliente e 
fazendo-o se sentir úni-
co é um caminho muito 
próspero para sua marca 
se diferenciar no mercado 
e tornar clientes em fãs. 

(*) - É CEO e fundadora do Instituto 
Cliente Feliz, startup objetiva aplicar 

soluções e metodologias para 
melhorar a experiência de empresas 

com seus clientes.

Gisele Paula (*)

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: CLEYTON RODRIGUES DIONIZIO DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, supervisor administrativo, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/1998), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aluizio Dionizio da Silva e de Maria 
Rodrigues da Silva. A pretendente: NATALIA DANTAS MOURA, de nacionalidade brasi-
leira, assistente de atendimento, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/12/1998), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jackson Massena Moura e de Sandra 
Dantas de Medeiros.

O pretendente: CYRO REZENDE MASCHIETTO, de nacionalidade brasileira, agronegó-
cio, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/08/1966), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Roberto Maschietto e de Vera Maria Rezende Maschietto. A 
pretendente: JÉSSICA MARQUES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, autônoma, 
solteira, nascida em Manaus, AM, no dia (17/08/1991), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Miguel Lúcio Fernandes Ferreira e de Keny Araújo Marques.

O pretendente: DANIEL SILVA DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, médico, sol-
teiro, nascido em Montes Claros, MG, no dia (15/12/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Barbosa de Azevedo e de Marlene Lêda da Silva Azevedo. 
A pretendente: JÉSSICA FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, farmacêutica, solteira, nascida em Porto Velho, RO, no dia (28/01/1989), 
residente e domiciliada em Barueri, SP, filha de Francisco Gilson de Oliveira e de Maria 
Conceição Vieira de Carvalho Oliveira.

O pretendente: FRANK JAMES SUSNIK, de nacionalidade americana, gerente regional, 
divorciado, nascido em Milwaukee, Wisconsin, E.U.A, no dia (18/02/1972), residente e do-
miciliado no Estados Unidos da América, filho de Frank William Susnik e de Linda Susnik. 
A pretendente: JULIANA JUK, de nacionalidade brasileira, administradora de empresas, 
divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/10/1975), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Lauro Juk e de Guaraciaba de Barros Juk.

O pretendente: LUIS FELIPE SPINELLI, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/04/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Luiz Fernando Spinelli e de Rosaura Aparecida Heleno Spinelli. A pretendente: 
MANOELA SIMÕES MARTINS SOARES, de nacionalidade brasileira, funcionária pública, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/09/1989), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Ernani Simões Martins Soares e de Patricia de Britto Pereira Simões.

O pretendente: PEDRO VINÍCIUS CORTEZ NOBRE, de nacionalidade brasileira, servidor 
público federal, solteiro, nascido em Natal, RN, no dia (24/11/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Francisco Lasmar Nobre e de Jean Daisy Cortez da Silva 
Nobre. A pretendente: MAIRA BEATRIS BRAVO RAMOS, de nacionalidade brasileira, 
advogada, solteira, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia (23/02/1991), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto Severo Ramos e de Yara Bravo Ramos.

O pretendente: RONALDO CARLOS BORGES RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, 
diretor de fotógrafia, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1979), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edvaldo Carlos Ribeiro e de Eronildes Borges 
Soares. A pretendente: CAMILA MESQUITA, de nacionalidade brasileira, advogada, 
divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/07/1974), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Jurandir Dias Mesquita e de Maria Clara Mesquita.

O pretendente: JACKSON MATOS LOPES, de nacionalidade brasileira, analista de negó-
cios, solteiro, nascido em Icaraima, PR, no dia (25/06/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Valdir Matos de Lima e de Selma Lopes. O pretendente: JÚLIO 
CÉSAR CESARINI, de nacionalidade brasileira, diretor de artes, solteiro, nascido em 
Catanduva, SP, no dia (01/06/1964), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Laerte Cesarini e de Zenaide Aparecida Leme Cesarini.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:

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: JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA, profissão: oficial de injeção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ailton Francisco de Oliveira e de Claudia Ce-
lestina dos Santos Oliveira. A pretendente: DEYSE SALES PEREIRA BERNARDES, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/07/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edson Bernardes e de 
Maria José Sales Pereira Bernardes.

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.

O pretendente: DIEGO FERNANDES DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1989, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Cicero Fernandes da Silva e de Francisca Lúcia Maia Sil-
va. A pretendente: LARISSA LIMA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Helio Jose de Lima e de Eunice Machado de Souza Lima.

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

O pretendente: JOUNG wOO SEO, nascido na Coreia do Sul, no dia (03/06/1991), 
profissão comerciante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Jang Ho Seo e de Joung Boon Moon. A pretendente: HARA LEE 
CHOI, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia (15/08/1993), profissão comerciante, 
estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Soon Myung Choi e de Ahn Soon Lee Choi.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

Samuel Carvalho (*)     

Há alguns anos, fazer 
compras de merca-
do era significado 

de ir a grandes lojas, cheias 
e exigindo um tempo lon-
go. Porém, com a mudança 
de hábitos de consumo, as 
pessoas passaram a dar 
preferência por compras 
menores, mais rápidas, 
mais frequentes. É nesse 
cenário que entra o “mer-
cado de vizinhança”, ou 
os mercadinhos de bairro, 
como eram chamados an-
tigamente. 

Eles são minimercados, 
padarias, bombonieres e 
até lojas de autoatendi-
mento em condomínios, 
com uma gama selecio-
nada de produtos para 
atender ao consumidor 
de forma cômoda. Neste 
cenário, a pandemia teve 
um papel de acelerar essa 
tendência, que essencial-
mente é uma moderniza-
ção das antigas mercearias 
de bairro, popularizando 
e consolidando esse tipo 
de comércio como opções 
reais para o dia a dia das 
pessoas. 

Segundo a Allis, uma em-
presa de Field Marketing, 
houve um crescimento de 
20% na busca dos consumi-
dores por esses locais que 
ficam perto de casa. Com 
a aceleração da jornada de 
consumo, o cliente de ago-
ra considera a comodidade 
e a rapidez como pontos 
fundamentais na hora de 
escolher onde comprar. A 
questão da conveniência 
era atrelada aos postos de 
combustível, com tradicio-
nais lojas que ofereciam 
um mix de lanchonete e 
produtos rápidos em um 
espaço pequeno. 

A pandemia teve um papel de acelerar essa tendência, 
que essencialmente é uma modernização das antigas mercearias 

de bairro.

Mercado de vizinhança: 
a conveniência que veio para ficar
Eles são minimercados, padarias, bombonieres e até lojas de autoatendimento em condomínios, com 
uma gama selecionada de produtos para atender ao consumidor de forma cômoda

çada, o varejista deve 
também ficar atento às es-
tratégias de crescimento. 
Entender a clientela, ofe-
recendo um mix de produ-
tos coerente é crucial para 
o cliente enxergar valor e 
não buscar por um hiper-
mercado para encontrar o 
produto necessário. Uma 
pesquisa da GFK Brasil 
revelou que 37,9% dos pe-
quenos estabelecimentos 
fizeram mudanças no mix 
de produtos nas lojas em 
2020, de olho justamente 
no que os clientes mais 
buscavam. 

A tendência que ganhou 
força na pandemia pode se 
estabilizar de vez, desde 
que as estratégias corre-
tas sejam colocadas em 
prática, mesmo que pouco 
a pouco. O varejista do 
mercado de vizinhança 
que oferecer uma jornada 
de consumo ágil, simples, 
personalizada, qualificada 
e digital para o cliente 
conseguirá observar mais 
lucratividade. E aproveitar 
os momentos de picos de 
vendas do varejo é uma 
estratégia importante. 

Uma pesquisa da Offer-
wise encomendada pelo 
Facebook mostrou que 
para a próxima Black Fri-
day, 50% dos brasileiros 
irão dar preferência a 
comércios locais, e 43% 
pagariam um valor a mais 
por uma forma mais fácil 
de fazer compras durante 
a data. A data será uma 
chance de provar que a 
conveniência ganhou re-
levância suficiente para 
manter pequenos negócios 
de bairro no páreo da com-
petição também.

(*) - É gerente de Mercado de 
Proximidade da Linx.
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Com a alteração do 
comportamento do con-
sumidor, a conveniência 
se emancipou dos postos, 
ganhou os bairros e, ago-
ra, é buscada em diversas 
frentes do varejo. Com 
as medidas restritivas no 
início da pandemia, uma 
parte da população passou 
a buscar por locais mais 
próximos de casa, evitan-
do grandes centros para 
comprar. Pesquisa do Sin-
covaga com 100 varejistas 
de pequeno porte na ca-
pital paulista revelou que 
46% tiveram aumento de 
vendas com a pandemia, 
e 63% de crescimento das 
vendas a distância. 

O segredo pode estar na 
integração com diferentes 
canais: 79% dessas lojas 
investiram em redes so-
ciais e 28% criaram pontos 
logísticos destinados a 
vendas não presenciais. 
Essas estratégias de oti-
mização estão diretamente 
ligadas à digitalização, que 
já provou ser algo que 
impulsiona o negócio de 
modo positivo. Estudo da 
consultoria BCG revelou 
que 33% das empresas 

brasileiras já maduras di-
gitalmente tiveram mais 
de 10% de aumento na 
receita desde o início da 
pandemia; enquanto, para 
as atrasadas no âmbito 
digital, somente 15% con-
seguiram ultrapassar os 
10% de crescimento. 

Como o mercado de 
vizinhança já traz para 
si o conceito de ser ágil 
e cômodo para o cliente, 
não investir em tecnologia 
pode até mesmo afastar 
consumidores em poten-
cial. Como uma saída para 
sanar possíveis gargalos, 
o mercado tem olhado 
atentamente para siste-
mas de gestão completos, 
voltados especificamente 
para mercados de proxi-
midade. É uma forma de 
implementar operação 
facilitada, totens de au-
toatendimento, cadastro 
de produtos, controle 
de estoques e serviço de 
delivery, por meio de uma 
única solução. Para a expe-
riência dos clientes, alguns 
sistemas até mesmo criam 
programas de fidelidade, 
descontos e promoções. 

Com a gestão endere-
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Lucia Camargo Nunes (*)
2022 com avanço e cautela

A recuperação do mercado é indiscutível para a maioria 
dos líderes do segmento automotivo, mas com algumas 
ressalvas e preocupações. Durante o Congresso AutoData 
Perspectivas 2022, realizado entre 18 e 22 de outubro, 
Ricardo Gondo, presidente da Renault no Brasil, disse 
acreditar que o mercado crescerá de 15% a 20%, puxado 
pelas locadoras, que têm demanda reprimida e precisam 
renovar sua frota. Ao mesmo tempo, estima que o primeiro 
semestre ainda será impactado pela falta de semicondu-
tores, com expectativa de atender melhor à demanda no 
segundo semestre. 

Renault

Ricardo Gondo

GM está otimista
Uma das montadoras mais afetadas pela falta de mi-

crochips, a General Motors está com muita esperança 
em 2022. Seu novo presidente para a América do Sul, 
Santiago Chamorro, calcula que as vendas de veículos no 
Brasil devem subir de 20 a 30% sobre 2021. 

Para ele, somando pontos positivos e negativos haverá 
um crescimento da indústria. “Nosso foco, a curto prazo, 
será atender à demanda reprimida e reduzir o tempo de 
espera por nossos veículos”, disse. 

GM

Santiago Chamorro

Volks aposta no etanol
A inflação é uma das preocupações para Pablo Di Si, 

presidente da Volkswagen para a América Latina. Ele avalia 
que há uma forte e reprimida demanda de consumidores 

e a nova Exeed (marca de luxo da Chery). Os utilitários 
esportivos e sedãs são as principais apostas, de acordo com 
o presidente, Mauro Correia, que também colocou suas 
perspectivas para o próximo ano no Congresso AutoData. 

O Grupo produz SUVs em Anápolis (GO) e também 
sedãs em Jacareí (SP) e Correia estima uma alta de 10% 
nas vendas, se a falta de componentes se regularizar. Em 
2020, o grupo investiu R$ 1,5 bilhão e lançou, com essa 
rodada, os modelos Tiggo 8, Arizzo 6 e Tiggo 3X.

Para 2022, a ideia é chegar a 100 mil veículos vendidos, 
de todas suas marcas. Só a Chery este ano espera avançar 
50% sobre 2020, com a comercialização de 40 mil unidades.

Caoa

Chery Tiggo 3X

Assinatura com mensais reduzidas
As assinaturas de veículos avançam no Brasil e a Renault 

traz uma novidade. Seu programa On Demand agora per-
mite que o assinante pague um valor maior na primeira 
parcela e tenha as demais mensalidades reduzidas – pro-
metendo um desconto de até 17% no total do pacote. 

Por exemplo, um Renault Kwid Zen em plano de 12 
meses: com primeira parcela de R$ 15.569, as demais 
11 mensais saem a R$ 207,69 – menos do que encher o 
tanque de gasolina. Se for de 24 meses, a primeira fica em 
R$ 23.210,55 e as demais 23 por R$ 331,39. 

No Renault On Demand os modelos oferecidos são Kwid 
Zen 1.0, Kwid Outsider 1.0, Stepway Iconic 1.6 CVT e 
Duster Iconic 1.6 CVT, com planos de 12, 18 ou 24 meses.

Renault

Renault Kwid Zen

(*) - É economista e jornalista especializada no setor automotivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

que deixaram de viajar e agora querem comprar um bom 
carro, mesmo que eles custem mais caro. 

Olhando para o futuro, enquanto o mundo discute a 
eletrificação, a Volkswagen quer dar uma atenção especial 
ao etanol, na expectativa de tornar o Brasil um Centro de 
Desenvolvimento para Biocombustíveis. “Nós teremos elé-
tricos, mas eles conviverão com os veículos flex e os híbridos 
flex. Não podemos desprezar o que o Brasil tem de melhor, 
que é o etanol. A Volkswagen está desenvolvendo o seu 
híbrido, que poderá rodar, também, com etanol”, antecipou.

Volkswagen

Pablo di Si

Toyota vai investir na eletrificação
Com o câmbio elevado e sem perspectivas que baixe, a 

Toyota fará um esforço pelo aumento de nacionalização 
de componentes, o que também traria mais segurança e 
previsibilidade às suas operações. 

Com expectativa de crescimento acima de 20% em 2022, 
Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil, já vislumbra 
aumentar mais um turno em sua fábrica de Sorocaba (SP). 
A marca fez uma aposta certeira com seu SUV Corolla 
Cross, que é sucesso no Brasil e exportado para mais de 
20 mercados na América Latina. 

Os planos são ousados: ter até 2025 todo portfólio no 
Brasil eletrificado. Entre as investidas, além do híbrido 
flex, será trazer modelos atuais com tecnologia híbrida plug 
in – o veículo poderá rodar com gasolina e terá um motor 
elétrico, com recarga na tomada, como adicional.

Toyota

Toyota Corolla Cross 2022

Caoa só pensa em crescer
A Caoa quer manter o ritmo de crescimento para 2022, 

com novos produtos em todas as marcas: Chery, Hyundai 

De acordo com um 
levantamento feito 
pela rede inter-

nacional de franquias de 
marketing digital WSI, 
com base em dados do 
SMO Survey, eMarketer e 
análises internacionais so-
bre tendências mundiais, 
o mercado digital deve 
continuar em crescimento, 
neste e nos próximos anos. 

Isso porque, de acordo 
com pesquisa da eMarke-
ter, 64% das empresas 
realizaram eventos ou 
reuniões virtuais em 2020 
e 56% pretendem incor-
porar a modalidade ainda 
em 2021. No Brasil, o 
cenário não é diferente. 
O mesmo estudo aponta 
que estamos na lista dos 
dez países com maior 
média de vendas online 
em 2020. Já o relatório 
Webshoppers, da Ebit/
Nielsen, assinalou um 
crescimento de 23% no 
número de brasileiros que 
passaram a comprar pela 
internet no ano passado. 

“A pandemia acelerou a 
expansão do e-commerce 

Marketing digital não é só propaganda. É se comunicar, tirar 
dúvidas, responder perguntas e resolver as dores do público.

Marketing digital: o diferencial 
dos novos negócios

O mercado digital não pode mais ser ignorado pelas empresas, já que os hábitos de consumo e de 
trabalho vêm mudando de forma acelerada, especialmente desde que a pandemia teve início

suas dores e necessidades. 
Marketing digital não é só 
propaganda, afinal. É se 
comunicar, tirar dúvidas, 
responder perguntas e re-
solver as dores desse públi-
co”, afirma. Ainda segundo 
Cunha, as oportunidades 
no digital são muitas, mas 
quando pesquisam sobre 
um determinado produto 
ou serviço na internet, 
os consumidores buscam 
principalmente informa-
ção de qualidade. 

Os novos negócios, 
portanto, precisam estar 
atentos a essa tendência. 
“É preciso levar ao públi-
co-alvo um conteúdo que 
vai agregar valor, que vai 
apresentar uma solução. 
Assim, quando esse con-
sumidor tomar uma deci-
são, vai lembrar da marca 
porque conheceu, avaliou e 
conversou com a empresa 
antes. Para ter retorno 
nesse universo, é preciso 
tomar as ações corretas”, 
completa o executivo. - 
Fonte e mais informaç~ço-
es: (www.wsiconsultoria.
com).
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e hoje ele é um produto es-
sencial. Grandes empresas 
alavancaram as vendas de 
forma assustadora, apesar 
da crise, porque olham 
para o digital como o ca-
minho para o crescimento 
dos negócios”, afirma Caio 
Cunha, presidente da WSI 
Master Brasil, co-funda-
dor da WSI Consultoria 
e membro do Global WSI 
Internet Consultancy Ad-
visory Board. 

Ferramentas de otimiza-
ção e de análise de resulta-

dos, atualmente utilizadas 
por agências especializa-
das em marketing digital, 
são grandes aliadas dos 
negócios. Mas, segundo o 
executivo, em um mercado 
tão competitivo, os novos 
empreendedores devem 
ter em mente quais são 
seus objetivos para que 
possam ir ao encontro da-
quilo que os consumidores 
esperam deles. 

“Eles precisam saber 
onde o público-alvo está 
navegando, quais são as 

Durante a pandemia da Co-
vid-19, o consumo online au-
mentou cerca de 40%, segundo 
dados da Neotrust. Diante desse 
cenário, muitas empresas preci-
saram migrar para o e-commerce 
para que o seu negócio pudesse 
continuar vendendo. O Brasil 
registrou mais de 300 milhões 
de pedidos e faturou mais de R$ 
126 bilhões em 2020, sendo que 
47% dos consumidores estavam 
realizando suas compras online 
pela primeira vez.

Para um bom funcionamento 
deste serviço são necessários 
alguns processos básicos: ven-
da, atendimento ao cliente, 
marketing, gestão e logística. A 
maioria das empresas está pre-
parada para vender, atender e 
administrar, porém muitas delas 
não estão preparadas para fazer 
logística de forma profissional. 
A logística no e-commerce é 
essencial para manter um bom 
relacionamento com os clientes 
e garantir sua satisfação. Então, 
muitas empresas buscaram por 
melhorias no setor para ofere-
cer ao cliente uma experiência 
positiva.

Entre essas melhorias, existem 
cinco dicas que irão aprimorar 
a logística do seu e-commerce, 
são elas: Controle o seu estoque: 
um estoque bem organizado e 
controlado garantirá o sucesso 
de qualquer logística no e-com-
merce. Um dos piores erros que 
se pode cometer na logística 
são atrasos e erros nas entregas 
dos produtos e, na maioria dos 
casos, isso acontece por falta 
de controle no estoque. Uma 
gestão de estoque eficaz deve 
ser prioridade.

Utilize apoio de tecnologias: 

indicadores, sistemas de controle 
e gestão eficiente são maneiras 
de auxiliar nos processos ope-
racionais da sua logística. Dessa 
forma poderá identificar falhas 
de desempenho e corrigir erros, 
evitando assim outros prejuízos.

Crie um planejamento de ven-
das: as operações logísticas e os 
processos internos devem estar 
alinhados com as demandas do 
mercado, por isso é necessário 
ter um bom planejamento de 
venda. A sua empresa precisa se 
adaptar às variações de demanda, 
dessa maneira evitará problemas 
e atrasos. Tenha regras quanto 
à política de fretes: algumas 
surpresas são boas, outras nem 
tanto, por isso estruture uma 
política de fretes clara, objetiva 
e acessível. Assim o consumidor 
poderá avaliar todas as condições 
de envio do produto antes de 
realizar a compra. Mantenha o 
relacionamento com o cliente: 
ninguém está totalmente livre 
de cometer erros, e nessas horas 
ter um relacionamento com o 
cliente será essencial para re-
solver o problema e evitar que 
o consumidor fique insatisfeito. 
Roberto Hoffmann, fundador da 
empresa SHL Fulfillment, afirma 
que a procura por armazéns de 
fulfillment registrou um aumento 
bastante significativo: “As em-
presas precisam oferecer uma 
entrega eficaz, de maneira rápida 
e sem imprevistos, para conse-
guirem atender às expectativas 
dos consumidores, cada vez mais 
exigentes, por isso buscam por 
um armazém de fullfilment ter-
ceirizado. Investir em logística é 
uma das mais inteligentes formas 
para manter o negócio sempre 
evoluindo”.

Cinco dicas para melhorar 
a logística do e-commerce




