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Não pense em liderança na sua forma mais tradicional. Não pense 
em títulos. Não pense em cargos como supervisores, gestores, dire-
tores e presidentes. Pense na liderança natural que emerge em um 
grupo e que pode ser exercida, inclusive, por outros integrantes em 
diferentes momentos. São estas as características que formam um 
líder exponencial.  

Quais são as características que formam um líder 
exponencial

A Black Friday vem se popularizando cada vez mais e muitos 
brasileiros aguardam ansiosamente por suas promoções imperdí-
veis. Em 2020, primeiro ano da pandemia, as vendas cresceram 
em 25% e as compras por e-commerce chegaram a 7,3 milhões de 
consumidores, segundo dados da consultoria Ebit Nielsen. Ou seja, 
por não poderem sair de suas casas, os consumidores fizeram suas 
compras via internet e em 2021 essa preferência tende a se repetir. 
A tendência desponta no crescimento de ofertas via redes sociais 
e na quantidade de lojas no Whatsapp, com páginas no Instagram e 
Facebook, por exemplo.  

pagamentos instantâneos tornam black Friday mais 
atraente e perigosa

A cada dia cresce o número de brasileiros que buscam alternativas 
para fazer o dinheiro render e um dos alvos é o mercado internacional. 
Entre as possibilidades que este ambiente de negócios oferece, colocar 
dinheiro em empresas no exterior tem sido uma aposta crescente. De 
acordo com o Banco Central, os investimentos líquidos dos brasileiros 
em ações no exterior, por exemplo, já somam - apenas no primeiro 
trimestre - metade de todo o resultado de 2020, tanto em reais quanto 
em dólares.  

três dicas interessantes de investimentos no exterior
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negócios em pauta

volvo Xc60 ainda mais tecnológico
Símbolo da Volvo Cars em todo o mundo, o XC60 é um ícone e carrega 

toda a herança da marca sueca em luxo, sofisticação, potência e segu-
rança. Não é à toa que é o modelo mais vendido da marca, referência 
em design e tecnologia. E chega à linha 2022 repleto de novidades, por 
dentro e por fora. Os inconfundíveis faróis com Martelo de Thor estão 
perfeitamente agregados ao novo para-choque frontal, que recebe um 
desenho único e exclusivo para cada uma das quatro versões: Recharge 
Inscription Expression, Recharge Inscription, Recharge R-Design e 
Polestar Engineered. O modelo ainda recebe a moderna Câmera 360º, 
que facilita as manobras em qualquer ambiente, vem com o prático 
Head-Up Display, que projeta a velocidade e outras informações no 
para-brisa do veículo, e o carregador por indução para smartphones.  

    leia a coluna completa na página 3

Foto: Fabio Aro

news@ti

innovation Xperience conference debate  
inovações e tecnologia na retomada econômica

@Nos dias 16, 17 e 18 de novembro, das 15h às 21h, acontece o In-
novation Xperience Conference. As inscrições são gratuitas e estão 

abertas até a data do evento. A transmissão ocorrerá em plataforma online 
e interativa. O encontro acontece pelo terceiro ano consecutivo e conta 
com apoio oficial da Associação Brasileira Online to Offline (ABO2O) e da 
FecomercioSP. O evento tem como finalidade promover um debate sobre 
inovações, tecnologias e digitalização. A iniciativa contará com mais de 
20 horas de conteúdo e tem expectativa de reunir mais de 5 mil pessoas. 
Grandes nomes estão entre as atrações principais, sendo eles: Andreas 
Blazoudakis (Founder & CEO da Netspaces), Caio Megale (Economista-
-chefe XP Investimentos), Carlos Aldan (CEO & Founder Grupo Kronberg), 
Carlos Piazza (futurista e darwinista digital), Gilson Rodrigues (Presidente 
G10 Favelas), Marcelo Tas (jornalista, autor e diretor de TV), Martha 
Leonardis (Associate Partner & Head of Social Responsability do Banco 
BTG), Ronaldo Lemos (Rennó Penteado Sampaio Advogados / Expresso 
Futuro) e Wilson Poit (Diretor Superintendente do SEBRAE-SP) (https://
www.sympla.com.br/innovation-xperience-conference-2021__1372202).  
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mesmo com o desemprego em 
alta e o orçamento apertado dos 
brasileiros, as compras de natal 
devem movimentar R$ 60 bilhões 
em 2021, segundo levantamento da 
cndl e do spc brasil feito em todas 
as capitais do país. 

o número é maior do que os R$ 53,5 bilhões 
do ano passado, o que não isenta o varejis-

ta de enfrentar desafios. Cerca de 120 milhões 
de brasileiros devem ir às compras neste ano. 

 
Mesmo com uma projeção otimista em rela-

ção ao Natal, o varejo ainda precisa considerar 
que a atividade econômica está em ritmo lento, 
sem contar que ainda existe uma necessidade 
imensa de recuperar as perdas de faturamento 
causadas pela pandemia. Portanto, a competi-
ção para atrair a clientela será grande. Nesse 
sentido, os empresários que desejam aumentar 
as vendas no final do ano devem se lembrar 
que os resultados podem ficar aquém, caso 
não haja investimentos na qualificação dos 
colaboradores. 

Na jornada de reinvenção do varejo, fala-
-se muito sobre a digitalização das lojas e a 
migração do offline para online, mas pouco 
sobre tudo o que ocorreu entre as pessoas 
dentro e fora das companhias. Os vendedo-
res, por exemplo, entenderam o poder do 
relacionamento - diversas lojas viveram um 
bom tempo do faturamento gerado pela base 
de clientes fiéis. Até pouco tempo, o varejo 
levava em conta apenas a capacidade de 
comunicação e persuasão para a contratação 
de vendedores. 

Entretanto, com o avanço das tecnologias 
envolvidas, a maior exigência dos consumido-
res e a busca por resultados cada vez maiores, 
surgiu a necessidade de profissionais mais 
capacitados, o que no varejo ainda é um grande 
desafio. Por experiência, posso afirmar que 
muitos problemas só começam a ser resolvidos 
quando há investimento em treinamento aos 
profissionais que estão na linha de frente. Ele 
é importante para que conheçam as técnicas 
e ferramentas que podem ajudá-los na hora 
de construir relacionamento, fazer o diagnós-

treinar vendedores é a chave do sucesso  
para o varejo físico
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tico do cliente, oferecer uma experiência de 
compra especial. 

A partir do momento que a empresa treina 
os vendedores e à fortalece por meio de 
conhecimento, ela pode criar métricas para 
medir o impacto no resultado, performance 
e engajamento da equipe. Sem esses dados 
fica muito mais complicado cobrar resultados. 
Além das informações estratégicas, os efeitos 
positivos no time são incontáveis. A sinergia e 
a integração ficam nítidas, a possibilidade de 
encantamento dos clientes se torna mais alta, 
gerando maior possibilidade de fidelização e 
indicação para outras pessoas - fator que pode 
trazer ainda mais vendas. 

Na parte emocional, o profissional se sente 
importante e valorizado, o que leva a uma maior 
entrega e dedicação. Para o Natal, os lojistas 
devem investir em um treinamento baseado 
na transformação emocional dos vendedores 
com o objetivo de que passem por esse mês 
intenso de forma saudável e, consequentemen-
te, tragam resultados satisfatórios. 

Nesse caso, vale trabalhar processos de venda 
que os ensinem a organizar os atendimentos, 
de maneira que consigam dar atenção para 
mais de um cliente por vez sem perder a 
qualidade. Outro ponto relevante é o foco na 
qualidade nas vendas, isso porque o movimen-
to será bem dividido entre a concorrência, 

tanto nas lojas físicas como virtuais. Portanto, 
é importante dar subsídio para os profissionais 
conseguirem aumentar o ticket médio das 
compras dos consumidores.

Com a aproximação do final de ano, acredito 
que também seja o momento dos lojistas se 
aproximarem de uma futura mão de obra qua-
lificada por meio da oferta de conhecimento. 
Uma sugestão factível é a criação de cursos 
online gratuitos com especialistas parceiros para 
ensinar às pessoas interessadas na área sobre 
redes sociais, vendas e atendimento ao público. 

Com isso, as empresas conseguem avaliar 
os participantes e abrir oportunidades para 
contratações de novos talentos. Tal iniciativa 
certamente também poderá ser um legado de 
aprendizagem para quem não foi contratado, 
uma vez que terão a chance de conquistar 
outro emprego graças àquele conteúdo.

Há tempos que vender não é sobre insistência 
e vai além do “posso ajudar”. Treinar a equipe 
de vendas é essencial para transformá-los em 
profissionais de relacionamento, que conse-
guem identificar a real necessidade do cliente e 
gerar desejo pelo seu produto, principalmente 
em uma data tão importante quanto o Natal.

(*) - Com experiência em vendas e gestão no 
varejo, é CEO e fundador do Canal BW, principal 
aceleradora de resultados e performance para o 

varejo (www.canalbw.com.br). 
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safra recorde de grãos
A primeira estimativa para a safra 

agrícola de 2022, divulgada ontem 
(11) pelo  IBGE, prevê a produção 
de 270,7 milhões de toneladas de 
grãos, cereais e leguminosas. Se os 
dados forem confirmados, será um 
recorde da série histórica, iniciada 
em 1975, com um aumento de 7,8% 
em relação às estimativas deste 
ano, o que representa 19,5 milhões 
de toneladas a mais (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/redes-neutras-ampliam-conectividade-e-possibilitam-crescimento-economico/
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https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pagamentos-instantaneos-tornam-black-friday-mais-atraente-e-perigosa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quais-sao-as-caracteristicas-que-formam-um-lider-exponencial/
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Coluna do Heródoto

A Amazônia está 
de novo no olho do 
furacão. Os debates 
se tornam cada vez 
mais apaixonados. A 
ciência nem sempre 
é convidada para dar 
opinião. 

As acusações são as 
mais variadas de lado 
a lado. Vão das te-

orias conspiratórias que 
revelam que nações estran-
geiras imperialistas querem 
tornar a região um enclave 
internacional, administrada 
pela ONU, até os que de-
fendem a preservação das 
tribos locais com o mesmo 
estágio tecnológico quando 
da chegada dos portugueses 
no século 16. Os fóruns de 
debates são cada vez mais 
frequentes, a maior parte 
deles na Europa e nos Es-
tados Unidos. 

O governo brasileiro tam-
bém não escapa da fuzilaria 
e é constantemente apon-
tado como o responsável 
pelo subdesenvolvimento 
da Amazônia e impede o 
desenvolvimento regional. 
É responsável também pelo 
atraso de países fronteiriços 
como o Peru e a Colôm-
bia. Talvez seria o caso de 
contratar uma consultoria 
internacional para preparar 
planos que possam apontar 
um norte para o desenvol-
vimento. Escritório interna-
cional, é claro.

 
O plano contratado apon-

ta o que o potencial pro-
vável tem duas vertentes. 
A exploração de minérios 
estratégicos e o aproveita-
mento da água para gerar 
energia elétrica. Segundo 
este estudo, publicado em 
um best seller mundial, o 
Brasil não tem recursos para 
implementar nem um nem 
outro. Por isso é necessário 
abrir para os investimentos  
estrangeiros. 

As riquezas minerais po-
dem ser transportadas por 
via fluvial até portos onde 
navios seriam carregados e 
seguiriam para os mercados 
internacionais. O plano tam-
bém avalia a possibilidade 
de exploração de petróleo, 
um produto que vive aos 
sobressaltos por causa das 
crises constantes no Oriente 
Médio. E elas nunca foram 
tão intensas com guerras 
e ameaças de boicote por 
parte dos países produtores. 
A divulgação do plano cai 
como uma bomba no meio 
político. 

A imprensa abre amplos 
espaços para reportagens e 
debates. Há resistência no 
mundo político e até mesmo 
nas forças armadas brasilei-
ras  identificadas com ideais 
nacionalistas. A proposta 
abre ampla possibilidade 
para a internacionalização 
da Amazônia. Outras indús-
trias, como a farmacêutica, 
também têm projetos para 
pesquisas e utilizar a grande 
biodiversidade para a pro-
dução de remédios.

 
A proposta central é 

construir uma barragem de 
2 quilômetros de extensão 
sobre o leito do baixo rio 
Amazonas, com 100 metros 
de profundidade. Através 
dele é possível, diz  o Insti-
tuto Hudson, implementar o 
comércio com outros países 
e facilitar o escoamento dos 
minérios para os portos. 
Toda a bacia do Rio Amazo-
nas seria transformada em 
um imenso lago. 

Há  quem diga que o pro-
jeto é inexequível e que isso 
poderia até mesmo alterar 
o equilíbrio do planeta pela 
imensa quantidade de água 
armazenada. Os danos 
sociais seriam imensos. 
Cidades como Manaus, Óbi-
dos e Belém poderiam ser 
parcialmente inundadas. 
As populações ribeirinhas 
desapareceriam assim como 
toda flora e fauna da região. 

O chefe do Instituto, Her-
mann Khan, autor do livro 
O Ano 2000, é considerado 
um futurólogo. Opina sobre 
todos os assuntos que as-
sustam a humanidade como 
a explosão populacional e 
um conflito nuclear entre a 
União Soviética e os Estados 
Unidos. A publicação de 
1967 traz outros projetos 
próprios de um megaloma-
níaco. Khan, chegou mesmo 
a ser capa de O Pasquim, um 
jornal da oposição. 

Na medida que suas pro-
postas são rejeitadas pelo 
bom senso e pela ciência, 
o tal plano dos lagos ama-
zônicos vai para a estante 
da ficção política. E Khan 
se imortaliza uma vez que 
inspira o genial cineasta 
Stanley Kubrick  a produzir 
o filme Doutor Fantástico 
e na cena final o persona-
gem monta em uma bomba 
atômica e se lança com ela 
sobre uma cidade da União 
Soviética. Faz 54 anos que 
o livro foi lançado.

 
(*) É jornalista do R7,  Record News e 

da Nova Brasil fm. Palestras e Midia 
Training (www.herodoto.com.br).
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News@TI
oferece novas oportunidades para aqueles que buscam uma reco-
locação no mercado e as áreas variam entre finanças, marketing, 
negócios e tecnologia. A startup tem 11 vagas abertas e os candida-
tos podem se inscrever e conferir mais detalhes sobre requisitos e 
responsabilidades no site da Stark Bank. Entre as posições abertas, 
estão: Talent Acquisition; Account Executive; Business Analyst; 
Brand design; Growth Marketing Manager; Marketing Analyst; Social 
Media Content; Customer Success Executive; Compliance Analyst, 
Software Engineer IOS e API. Outra forma de acompanhar as novi-
dades sobre as vagas na Stark Bank é seguir a fintech no Linkedin 
(https://starkbank.com/en/careers).

Amazon gera mais de 5,5 mil oportunidades 
de empregos temporários

@A Amazon anuncia a abertura de mais de 5.500 vagas temporárias 
no Brasil durante os meses de novembro e dezembro, impulsio-

nadas pelo aumento das vendas online da Black Friday e eventos de 
final de ano. Hoje, a empresa emprega direta e indiretamente, em 
seus doze centros de distribuição e três estações de entrega, mais de 
6.300 pessoas, que ganharão esse reforço buscando oferecer a melhor 
experiência de compra possível aos clientes no Brasil. Segundo Fa-
biano Arroyo, Diretor de RH para as Operações da Amazon no Brasil, 
a Amazon empenha-se em ser a melhor empregadora do mundo, e a 
liderança trabalha todos os dias para criar um ambiente de trabalho 
cada vez mais seguro, produtivo, diverso, justo e de alto desempenho, 
tratando a diversidade como prioridade, a fim de refletir internamente 
a realidade de um país tão múltiplo como o Brasil. "Seguindo essa 
diretriz, a empresa tem como objetivo preencher, no mínimo, 50% 
das vagas da operação com mulheres. Também firmamos acordo com 
a Talento Incluir, consultoria que promove a inclusão no mercado de 
trabalho de pessoas com deficiência, com a Gerando Falcões, e com 
outras organizações sem fins lucrativos que tem nos apoiado na atração 
e recrutamento das populações que foram historicamente invisibiliza-
das, como por exemplo jovens em situações de vulnerabilidade social 
e econômica." explica Fabiano (https://hiring.amazon.com/brasil).

Plug and Play Brazil  se une ao La Fabrique 

@O La Fabrique, hub de inovação criado pelo banco BNP Paribas, 
Carrefour, Edenred e Ingenico, ganha um novo parceiro de peso: 

a Plug and Play Brazil (PNP). A expertise de uma das maiores acele-
radoras de startups do Vale do Silício representa um passo importante 
na consolidação do La Fabrique como polo de desenvolvimento do 
ecossistema de inovação no Brasil. Entre as expectativas da empresa 
ao se unir ao projeto está aumentar ainda mais a qualidade de seu 
ecossistema, com mentores, entidades do setor de educação, corpo-
rações e curadoria de startups.

Organização social abre inscrições para 
curso gratuito de tecnologia

@A Generation Brasil, organização independente e sem fins lucrati-
vos, criada pela McKinsey & Company, está com o processo seletivo 

aberto para o curso de Desenvolvedor Java Jr. Serão disponibilizadas 
120 vagas, que formarão três turmas. As inscrições podem ser realizadas 
até o dia 23 de novembro, acessando o link https://gen.jobs/devjava 
ou o site da entidade (www.brazil.generation.org). O público-alvo são 
pessoas de 18 a 30 anos, que tenham concluído o ensino médio e re-
sidam em São Paulo. As aulas serão online, de segunda à sexta-feira, 
das 8h às 17h, durante três meses. A ação tem como objetivo preparar 
jovens para que possam ter novas oportunidades de trabalhos, em áreas 
mais promissoras, e promover a diversidade social, além de aumentar 
a participação de mulheres, pessoas negras e o público LGBTQIA+ na 
área de tecnologia. Com a formação, a expectativa é que o aumento 
de renda seja cerca de cinco vezes maior, comparando com o que a 
pessoa ganhava antes do curso.

Stark Bank tem 11 vagas abertas

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

parte de um time apaixonado por criar soluções inovadoras para 
os problemas dos clientes e que querem contribuir para mudanças 
melhores usando a tecnologia. A empresa está crescendo e com isso 

ricardosouza@netjen.com.br

Como a modernização de aplicativos pode 
alavancar os negócios no setor varejista?

Com a chegada da Black Friday e o crescimento expressivo no volume de compras neste segmento, preparar a estrutura 
tecnológica das empresas pode ser a chave para uma operação de sucesso neste período

yacobchuk_CANVA
Por Cleyton Leal

 

Desde o início da pandemia, o 
setor varejista foi afetado, seja 
por conta das incertezas no 

volume de consumo, ou pelas mudan-
ças rapidamente impostas pelo “novo 
normal”. De acordo com uma pesquisa 
realizada pela Universidade Católica de 
Pelotas (UCPel), com empresários do 
segmento, 32% revelaram que tiveram 
dificuldades em reagir às mudanças ge-
radas pela pandemia em suas empresas.

Por isso, estar tecnologicamente 
preparado para enfrentar situações 
adversas e inesperadas torna-se ainda 
mais importante e estratégico. Neste 
cenário, a modernização de aplicativos 
surge como uma solução para auxiliar as 
empresas a atualizarem seus sistemas, 
oferecerem um atendimento mais efi-
ciente aos consumidores e alavancarem 
seus negócios. Mas, de que maneira 
a modernização de aplicações pode 
apoiar o setor varejista, especialmente 
em datas sazonais e circunstâncias 
singulares?

 
Benefícios da Modernização de 
Aplicativos

Aplicações modernas são resilien-
tes o suficiente para que possam ser 
escaláveis e utilizadas o quanto forem 
necessárias, além de oferecer mais 
flexibilidade, uma vez que se carac-
terizam como arquitetura moderna, 
capaz de agregar componentes próprios 
ou de terceiros, para se adaptar às 
necessidades de negócios propostas. 
As organizações que modernizam seus 
aplicativos obtêm diversos ganhos, os 
quais podem ser chamados de “fato-
res da competitividade”, como custo, 
qualidade, agilidade, flexibilidade e 
inovação.   

Com relação aos custos, ao moder-
nizar aplicativos, é possível utilizar 
infraestruturas ou arquiteturas mo-
dernas que reduzem os custos das 
aplicações em média de 40% a 50%, 
com casos de redução de até 70% dos 
gastos. Já em relação à qualidade, as 
atividades operacionais são automa-
tizadas, permitindo que o tempo dos 
colaboradores seja investido em outras 
tarefas estratégicas.

No quesito agilidade, a modernização 
de aplicativos não apenas simplifica 
o processo de implantação de novos 
recursos, como oferece suporte às 
estratégias de tecnologias ágeis e 
aumenta a velocidade de entrega da 
empresa. E quanto à flexibilidade, 
garante, independentemente da situa-

além de contar com as automações para 
escalar on-demand.

 
Principais desafios da 
modernização de aplicativos no 
Varejo

As empresas do segmento varejista 
não devem ter dúvidas: modernizar 
suas aplicações é o caminho ideal 
para ao menos começar a alavancar os 
negócios. Porém, existem alguns desa-
fios, sendo o primeiro deles, a falta de 
expertise sobre o processo. Ou seja, as 
organizações sabem que é importante 
modernizar, mas não por onde e como 
começar. 

Além disso, há uma ausência de capa-
cidade de investimento, tanto de recur-
so, quanto de mão de obra. Atualmente, 
muitas organizações ainda lutam com 
uma lacuna de habilidades de TI e a 
escassez de profissionais especializados 
no mercado. Por fim, com o envelhe-
cimento de algumas tecnologias, as 
empresas também sofrem com a falta de 
suporte dos provedores de aplicativos 
não preparados para aconselhar sobre 
determinada modernização.

Mais do que nunca, é fundamental 
considerar um parceiro qualificado para 
conduzir o processo de modernização 
de aplicativos, que esteja preparado 
para oferecer o suporte necessário 
durante qualquer situação, especial-
mente em datas sazonais, como a 
Black Friday. Se o ritmo da inovação 
está aumentando a passos largos, a 
modernização de aplicativos pode ser 
o diferencial estratégico para garantir 
um retorno sobre o investimento das 
empresas, mantendo-as competitivas 
e atraentes no mercado.

(*) É Líder de Serviços de Aplicativos da 
SoftwareONE, provedora global e líder em soluções 

de ponta-a-ponta para softwares e tecnologia de 
nuvem.

ção, adaptação sem se preocupar com 
dependências, ou seja, mudar e crescer 
com as transformações do mercado e 
da empresa. 

Por fim, com o último benefício a 
inovação, torna-se possível, pois as 
aplicações modernas permitem conexão 
com outras aplicações, além de realizar 
buscas de informações nas redes sociais 
e personalização para o cliente.  

 
Modernização de Aplicativos x 
Black Friday

Na última sexta-feira do mês de no-
vembro acontece a Black Friday, dia 
mundialmente conhecido por oferecer 
os maiores descontos aos consumidores 
e abrir a temporada de compras para o 
Natal. Desse modo, o volume de com-
pras aumenta significativamente nessa 
data, sendo um período de extrema im-
portância para o setor de varejo, o qual 
deve estar preparado, especialmente na 
área tecnológica, com seus aplicativos 
modernizados. 

Com uma estrutura de aplicação mo-
derna, a infraestrutura é utilizada como 
código e passa a escalar automatica-
mente de maneira muito ágil para que 
a aplicação continue operando de modo 
resiliente. Além disso, a modernização 
de aplicativos garante o monitoramen-
to contínuo do tráfego, bem como a 
obtenção e acesso a todos os dados, a 
fim de observar se está ocorrendo algo 
fora do normal. 

Se uma empresa está trabalhando 
com uma aplicação antiga, é essencial 
escalar toda a infraestrutura para su-
portar o crescimento da demanda, ou 
seja, contemplar todos os componen-
tes: e-commerce, vendas e financeiro. 
Diferentemente da aplicação moderna, 
que escala um componente de cada vez, 
garantindo uma redução de custo na 
escalabilidade e aumento da velocidade, 

Santander abre inscrições para curso de formação 
focado em negócios com impacto social positivo
O Santander está com inscrições 

abertas para o Santander X For-
mação | Impulsionar com Prospera, 
curso voltado a empreendedores 
e negócios brasileiros com algum 
impacto social positivo, realizado 
em parceria com o Prospera, 
programa de microcrédito do 
Banco. As inscrições irão até 14 
de dezembro de 2021 e a formação 
será dividida em três etapas:

Para a primeira fase, 150 em-
preendimentos sociais serão 

selecionados de acordo com a 
contribuição que podem dar para 
os desafios das comunidades onde 
atuam. Os participantes terão aulas 
online de gestão de negócios, a 
partir do dia 10 de janeiro de 2022. 
Elas serão divididas em quatro 
módulos – Marketing e vendas, 
Crescimento e franquia, Adminis-
tração, Precificação e finanças –, e 
um fórum online estará disponível 
para dúvidas e networking entre 
os alunos (www.santanderx.com).
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O comércio varejista, 
a transformação digital 

e a crise

Na década de 90, 
assistimos 
ao nascimento 
das empresas 
“ponto com”

Muitas delas chega-
ram a abrir capital 
nas bolsas de valo-

res, com supervalorização 
de ações, provocando no 
início dos anos 2000 o es-
touro da bolha da internet, 
com grandes desvaloriza-
ções e desaparecimento 
de muitos negócios recém 
criados. Os principais mo-
tivos daquela quebradeira 
foram, em primeiro lugar, 
o comportamento da popu-
lação, que ainda não estava 
preparada para esta ino-
vadora forma de comprar 
produtos e serviços. 

Mas outro fator, também 
de importante relevância, 
foi a falta de infraestrutura 
tecnológica adequada na 
época, pois não permitia 
sustentar o crescimento 
exponencial de vendas, 
necessário para gerar os 
lucros esperados pelos 
investidores. As redes de 
telecomunicações, por 
exemplo, ainda eram muito 
precárias, com velocidades 
ridículas, se comparadas 
com as que temos hoje.

Em fevereiro de 2004, foi 
lançado o Facebook, rede 
social digital, que conta 
hoje com 2,8 bilhões de 
usuários ativos, ou seja, 
aproximadamente 36% 
da população do planeta. 
Esta nova forma de nos 
comunicarmos, aliada a 
outras plataformas digitais, 
como WhatsApp, Insta-
gram, etc., provocaram 
muitas mudanças em nosso 
comportamento. Entre as 
principais, está a forma 
como adquirimos produtos 
e serviços. 

Atualmente, para qual-
quer compra que fazemos, 
antes necessariamente 
pesquisamos em sites do 
fabricante e de pesquisa de 

preços, em redes sociais e, 
obviamente, em platafor-
mas de e-commerce. Os 
aplicativos de smartpho-
nes, aparelhos que tiveram 
seu uso altamente difun-
dido na década de 2000, 
representaram a definitiva 
popularização da internet. 

Hoje, no Brasil são 234 
milhões de celulares in-
teligentes, ou seja, mais 
de um aparelho por habi-
tante, sem contar tablets, 
notebooks e computadores 
de mesa. 

Esta explosão do uso de 
smartphones e populariza-
ção da internet abriu uma 
enorme janela de oportu-
nidades de novos negó-
cios, produtos e serviços, 
mas também uma grande 
ameaça para as empresas 
tradicionais. 

A crise econômica, que 
aflige os brasileiros desde 
meados de 2014, agravada 
mais ainda pela pandemia 
de 2020/2021, castiga a to-
dos, principalmente as pe-
quenas e médias empresas. 
Mas, um grande fator de 
queda de vendas e margens 
de grande parte do varejo 
tradicional, certamente, 
está relacionado com a falta 
de utilização adequada das 
plataformas digitais. 

Qualquer que seja o 
negócio, necessariamente 
para se manter e prosperar, 
precisa estar na internet de 
maneira efetiva e profissio-
nal. A forma de prospectar 
clientes, vender, desenvol-
ver produtos e serviços mu-
dou. Insistir em métodos 
e processos tradicionais 
do século 20 é usar ferra-
mentas do passado, que 
não mais funcionam para 
os desafios do presente. 

O varejo tradicional pre-
cisa também fazer sua 
revolução e passar a adotar 
novos métodos e processos 
de trabalho adequados a 
este novo mundo digital. 

(*) - Conselheiro da APETI - 
Associação de Profissionais e 

Empresas de TI, é CEO da Ciatécnica 
(www.ciatecnica.com.br).

João Gubolin Jr (*)

despontando com o aumento da expectativa média de vida. Em busca de 
produtos e serviços de qualidade, esse segmento vem crescendo e exige 
um olhar especial. Diante desse cenário, o Insper criou o curso “Negócios 
para a longevidade”. A formação terá 33 horas e sua proposta é oferecer 
aos alunos a oportunidade de entender a relevância e o potencial do 
segmento sênior, a partir das mudanças demográficas sentidas no Brasil 
e da importância do foco no curso de vida. O curso também prioriza a 
discussão de caminhos para o envelhecimento saudável. Inscrições e 
mais informações: (www.insper.edu.br).

E - Combate ao Antissemitismo
O Brasil acaba de aderir à Aliança Internacional em Memória do Holo-
causto (IHRA, na sigla em inglês), organização intergovernamental com 
31 países membros, criada para combater o antissemitismo e preservar a 
memória do Holocausto. O país entra como observador, dando o primeiro 
passo para se tornar membro definitivo. Segundo o Itamaraty, “a adesão 
fortalecerá as políticas nacionais de combate ao antissemitismo e de 
promoção da educação e da pesquisa sobre o Holocausto”. De acordo 
com André Lajst, cientista político e diretor executivo da StandWithUs 
Brasil, esse é um passo significativo para conscientizar a população sobre 
a importância do combate ao antissemitismo no país. 

F - Novos Produtos 
A farmacêutica multinacional Genomma Lab está lançando o pro-
grama latino-americano ‘Anjo para a Inovação’, que busca iniciativas 
disruptivas para adicionar inovação ao catálogo de produtos da 
empresa e assim continuar a consolidar o seu propósito de empo-
derar as pessoas para terem excelente saúde e bem-estar. Todas as 
universidades, pesquisadores, empresários do México, Colômbia, 
Chile, Peru, Costa Rica, Brasil e Argentina podem participar. As pro-
postas devem conter informações técnico-científicas que suportem 
a viabilidade da solução, singularidade e que tenham inovação em 
processos, ingredientes, apresentações e utilizações, para áreas como 
cuidados com a pele, produtos naturais, medicamentos fitoterápicos 
e, soluções para cuidados com os cabelos, embalagens sustentáveis 
e inclusivas, bebidas, entre outros. Mais informações e inscrições: 
(https://angelparalainnovacion.com/).

G - Eventos Internacionais
Entre os próximos dias 16 e 18, a OutSystems apresenta dois eventos, 
com ícones da tecnologia no mundo para debater os próximos passos da 

A - Contabilidade e Auditoria 
O Ibracon - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - lançou o hotsite 
da 11ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente, 
que contém informações sobre a grade de palestras e painéis e a progra-
mação especial alusiva ao aniversário de 50 anos da entidade. O evento, 
reconhecido como o mais importante do setor, será realizado, em formato 
online e presencial, nos dias 13 e 14 de dezembro, no Teatro Bradesco/SP, 
com transmissão ao vivo pela Internet. Participarão da edição deste ano 
importantes nomes da auditoria independente, da contabilidade e do mer-
cado de capitais. Informações e inscrições: (https://www.ibracon.com.br/).

B - Residência Médica
Estão abertas as inscrições para os Programas de Residência Médica 
e em Área Profissional de Saúde do Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa. 
Esta será a 27º turma de residência do Hospital Sírio-Libanês, destinado 
aos profissionais de saúde que querem ter uma formação considerada 
padrão ouro para especialização em um dos mais renomados centros 
de saúde da América Latina. Além de oferecer contato com renomados 
especialistas em diversas áreas, os residentes do Hospital Sírio-Libanês 
contam também com equipamentos e tecnologia de última geração, para 
que possam aprender a prática médica com o que há de mais moderno 
na medicina hoje. Os programas de residência incluem áreas diversas 
e variam de 1 a 4 anos de duração, com vagas limitadas. Saiba mais: 
(https://iep.hospitalsiriolibanes.org.br/).

C - Olimpíada de Robótica
Estão abertas as inscrições para o curso Programação do kit robótico 
PETE aplicado aos desafios da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), 
oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da 
USP, em São Carlos. Gratuito, será ministrado na modalidade a distân-
cia de 20 de novembro até 18 de dezembro. O objetivo da iniciativa é 
fornecer para alunos e professores instruções para programação do kit 
robótico voltado aos desafios da OBR, considerando especialmente o 
interesse das escolas públicas em realizar atividades complementares 
à grade curricular. O curso será realizado de forma inteiramente virtual 
e ocorrerá aos sábados, das 14 às 17 horas, com carga horária total de 
30 horas. Inscrições: (icmc.usp.br/e/cf73d).

D - Economia Prateada  
Mercado sênior, economia da longevidade, oceano prateado: são muitos 
os nomes dados ao consumo da população acima dos 50 anos que vem 

transformação digital. O NextStep e o OSDC serão transmitidos online, 
para mais de 150 países. O NextStep acontece no dia 16 para líderes do 
mercado de TI e pensadores que buscam acelerar o futuro e inovar com 
aplicativos modernos. Já o OSDC - OutSystems Developer Conference 
-, que acontece nos dias 17 e 18, é um encontro anual da comunidade 
global de desenvolvedores da OutSystems para aprender, conectar e 
construir o futuro do desenvolvimento de software. Mais informações 
e inscrições gratuitas em: (https://www.outsystems.com/).

H - Museu do Relógio 
A Dimep abre suas portas para a 48ª Retrospectiva do Museu do Relógio, 
um evento anual que sempre ocorre no feriado de 15 de novembro, 
única data do ano em que o Museu fica aberto em um final de semana 
e feriado. Fruto do sonho e da dedicação de seu fundador, o Museu 
do Relógio Professor Dimas de Melo Pimenta é o único do gênero na 
América Latina e existe desde 1975. O destaque desta retrospectiva 
é o Relógio Galileu Galilei, criado em 1640, provido de um pêndulo e 
um escapamento livre.  A fabricação dos relógios de pêndulo começou 
em 1657 por obra de artesãos holandeses e teve rápida difusão. Fica 
na Av. Mofarrej, 840, Vila Leopoldina - São Paulo. Entrada Gratuita. 
Se preferir, agende uma visita pelo tel. (11) 3646-4000 (https://www.
dimep.com.br/museu/). 

I - Mercado de Energia
A Tradener, empresa que inaugurou o mercado livre de energia no país, 
atingiu 1 bilhão de reais nos projetos que têm participação direta na 
geração de energia. Já são cinco empreendimentos inaugurados e em 
operação comercial, com um total de 70 MW médios de geração e 135 
MW instalados e operando. Somente neste ano, a Tradener está  inves-
tindo 260 milhões com duas PCHs em construção. A energia está sendo 
destinada ao mercado livre, comercializada através da Tradener para 
atendimento de sua carteira de clientes e vendida em leilões. Também 
foi inaugurado um parque eólico no município de Pindaí na Bahia, com 
capacidade de 80 MW. Para um horizonte de médio e longo prazo, a 
Tradener pretende atingir a geração própria de 300 MW de energia. 
Outras informações: (www.tradener.com.br).

J - Futuro da Mineração 
A indústria global tem se transformado muito rápido por causa das 
tecnologias, e na mineração não é diferente. Pensando nisso, a Minery 
- startup que moderniza negociações de commodities entre minera-
doras - criou o Connect mine, um evento feito para discutir sobre 
as tendências mais atuais nas áreas da tecnologia, finanças e ESG 
(Ambiental, Social e Governança) voltadas para o mercado de mine-
ração. O Connect mine acontece no próximo dia 25, às 15h, de forma 
gratuita e com transmissões ao vivo. Serão três painéis de discussão 
com duração de 1h30 cada, abordando temas como investimento em 
mineração, melhores práticas e tendências do mercado, inovação e 
otimização na solução de problemas com tecnologia. Mais informações: 
(https://www.minery.com.br/). 

O Indicador Antecedente de Emprego 
(IAEmp), divulgado ontem (11), no Rio 
de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de 
Economia, da Fundação Getulio Vargas 
(FGV Ibre), variou 0,1 ponto em outubro, 
chegando a 87,1 pontos. Em médias mó-
veis trimestrais, houve queda no IAEmp 
de 0,7 ponto, para 88,1 pontos. Segundo 
o instituto, o IAEmp combina séries 
extraídas das Sondagens da Indústria, 
de Serviços e do Consumidor, de forma 
a antecipar os rumos do mercado de 
trabalho no país. 

Para o economista do FGV/Ibre, Ro-
dolpho Tobler, a relativa estabilidade do 
indicador verificada em outubro indica 
um “sinal de alerta” sobre o ritmo de 
recuperação do mercado de trabalho. “A 
desaceleração da atividade econômica 
parece pesar na evolução do indicador, 
que ainda se encontra abaixo do nível 
pré-pandemia”, disse ele. Acrescentou 
que os próximos meses devem manter 
uma retomada gradual, principalmente 
no setor de serviços. 

“Para os próximos meses, o cenário 
ainda é de continuidade da retomada 
do mercado de trabalho, mas em ritmo 
gradual e sendo mais intensa no setor 
de serviços, que sofreu mais ao longo da 
pandemia e que possui expectativas mais 
favoráveis para o final do ano. No médio 
e longo prazo, o cenário é incerto depen-

Variação de 0,1 ponto mostra retomada 
lenta do mercado de trabalho.

O governo federal enca-
minhou ao Congresso 
Nacional um projeto 

de lei complementar que co-
loca o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) como 
o órgão único de gestão do 
Regime Próprio de Previdên-
cia Social (RPPS) da União. 
O despacho foi publicado 
ontem (11) no Diário Oficial 
da União.   

Pelo projeto, toda a ges-
tão de aposentadoria dos 
servidores e dos membros 
do Poder Executivo, que 
inclui administração direta, 
autarquias e fundações pú-
blicas, do Poder Judiciário, 
do Poder Legislativo, do 
Tribunal de Contas da União, 
do Ministério Público Fede-
ral e da Defensoria Pública 
da União será unificada em 
apenas uma entidade.

Em nota, a Secretaria-Ge-
ral da Presidência explicou 
que o objetivo da medida é 

Projeto de lei foi enviado ao Congresso Nacional. 
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Juros consomem quase 12% 
da renda das famílias

Cerca de 6% do PIB semestral e 
11,79% da renda das famílias ficaram 
comprometidos com pagamento de 
juros no primeiro semestre de 2021, 
aponta estudo da FecomercioSP. Fo-
ram R$ 233,5 bilhões no período. Em 
termos comparativos, o montante é 
equivalente a 73% do recurso injetado 
via auxílio emergencial no ano passado.

Altamiro Carvalho, assessor econômico 
da federação, disse que, depois do aluguel, 
o gasto com juros é o segundo item entre 
as maiores despesas dos brasileiros. “O 
juro é disseminado nas despesas de uma 
forma que as pessoas não têm consciência 
do volume que esse recurso representa 
no orçamento doméstico”, afirmou. O 
gasto com juros ultrapassa, por exemplo, 
os custos totais, por ano, com educação, 
serviços e vestuário.

A análise aponta, ainda, que “o auxílio 
distribuído pelo governo foi compro-
metido com a quitação destas taxas, 
canalizadas pelo sistema financeiro. 
Se metade disso [montante de juros] 
não tivesse sido pago, você injetaria na 
economia recursos para consumo das 
famílias, daria condições de consumo, 
de uma forma muito impactante que 
poderia, obviamente, estimular a pro-
dução, iria para a indústria, iria girar 
o nível da atividade econômica como 
um todo”, destacou Carvalho (ABr).

Governo quer o INSS como único 
gestor de aposentadorias da União
O objetivo da medida é simplificar, desburocratizar e reduzir custos operacionais na gestão de 
pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais

prevê que a nova atribuição 
do INSS será processada de 
forma totalmente segregada 
das atribuições típicas do 
órgão. Nesse sentido, as 
atividades orçamentárias, 
financeiras, concessão e 
manutenção dos benefícios 
dos servidores públicos fe-
derais serão desenvolvidas 
por equipe de especialistas 
exclusivos do próprio corpo 
funcional.

Além disso, a proposta 
cria colegiados, com parti-
cipação de outros Poderes 
e de beneficiários, para 
supervisionar a gestão do 
RPPS pelo INSS. O projeto 
atende a dispositivo da refor-
ma da Previdência (Emenda 
Constitucional nº 103/2019), 
que estabelece o prazo até 
novembro de 2021 para a 
União implantar o órgão 
ou entidade previdenciária 
única dos seus servidores 
(ABr).

simplificar, desburocratizar 
e reduzir custos operacio-
nais na gestão de pagamento 
de aposentadorias e pensões 
dos servidores públicos 
federais. A estimativa do 
governo é de uma economia 
de R$ 27 milhões por ano 
com a gestão unificada.

“A escolha pelo INSS tem 
papel estratégico na deci-
são, uma vez que o instituto 

possui grande experiência 
na gestão previdenciária 
do Regime Geral de Pre-
vidência Social (RGPS) e 
executa a aposentadoria 
dos seus próprios servido-
res - o que corresponde a 
aproximadamente 28% da 
Administração Indireta do 
Poder Executivo Federal”, 
explicou a Secretaria-Geral.

Acrescentou que o projeto 

Indicador Antecedente de 
Emprego desacelera em outubro

dendo de uma recuperação mais robusta 
da atividade econômica”, explicou.

Entre os sete componentes do IAEmp, 
quatro contribuíram positivamente e 
três negativamente para o resultado 
na margem. A Sondagem do Consumi-
dor-Emprego Local Futuro subiu 0,7 
ponto; a Sondagem de Serviços-Empre-
go Previsto cresceu 0,2; Sondagem de 
Serviços-Situação Atual dos Negócios 
subiu 0,4; e a Sondagem de Serviços-
Tendência dos Negócios teve alta de 0,1. 
Pelo lado negativo ficaram a Sondagem 
da Indústria-Emprego Previsto (-0,1); a 
Sondagem da Indústria-Situação Atual 
dos Negócios (-0,2); e a Sondagem da 
Indústria-Tendência dos Negócios da 
Indústria de Transformação, que caiu 
1,1 (ABr).



Crescimento 
econômico

A economia de 
uma nação tem 
de acompanhar 
o crescimento da 
população e buscar 
a melhoria das 
condições gerais de 
vida

O aumento do PIB 
pode se dar com o 
aumento da extra-

ção de minérios do solo 
para exportação, mas não 
assegura que haverá melhor 
qualidade de vida. Estão 
crescendo, pelo mundo, os 
aglomerados de moradias 
precárias tipo favela. Faltam 
gestores públicos e empre-
sários responsáveis, pois 
cuidam primeiro de atender 
aos objetivos pessoais. A 
economia mundial já apre-
sentava fissuras; a pandemia 
as tornou evidentes e as 
ampliou. 

A precarização avança 
desde a classe média, afe-
tando drasticamente a po-
pulação. É indispensável a 
união de todos os segmentos 
para o bem do Brasil e do 
aprimoramento da humani-
dade. A queda na produção 
e empregos não pode ser 
recuperada de repente, pois 
o auxílio temporário pode 
reduzir o risco do caos so-
cial, mas o correto é que haja 
trabalho, produção, renda, 
para que as pessoas sejam 
reativas, contribuindo para 
o bem geral e para não ter 
a sensação de estar vivendo 
de esmolas. 

“O presidente Jair Bol-
sonaro tem 60 milhões de 
votos e quer atender cami-
nhoneiros e 17 milhões de 
frágeis com um repasse de 
R$ 400, e esse quadro tem 
de estar presente nas deci-
sões”, explicou o ministro 
Paulo Guedes, ressaltando 
que os secretários que 
deixaram a equipe econô-
mica queriam que o auxílio 
ficasse em R$ 300, mas a ala 
política queria atender aos 
mais necessitados. 

“Entendemos os dois la-
dos, mas não vamos ‘tirar 10’ 
em política fiscal e zero em 
política social. Preferimos 
tirar ‘8’ em fiscal, em vez 
de ‘10’, e atender aos mais 
frágeis.”, justificou o minis-
tro. Há grupos que querem 
vencer a eleição, custe o 
que custar, inclusive inter-
ferindo na livre decisão dos 
eleitores, e isso não é só no 
Brasil. E depois farão como 
sempre, uma administração 
voltada para os interesses 
particulares, deixando de 
lado o que é essencial. 

No Brasil, os problemas 
são imensos. Os votos têm 
sido mal-empregados há 
décadas. Vejam em que 
situação o país ficou. Para 
que tantos deputados, se-
nadores, vereadores? Eles 
têm mais atrapalhado que 

ajudado o país. Grupos 
econômico-financeiros se 
instalam na nação e os seus 
objetivos passam a ser os 
da nação inteira que perde 
a autonomia e descuida do 
próprio futuro, deixando a 
precarização avançar.

Soma-se a isso outro 
problema: grande parte 
do atual ambiente inóspito 
para a vida está na destrui-
ção da cobertura florestal, 
na derrubada das árvores. 
Grandes cidades arrasaram 
suas áreas verdes. Prefeitos, 
governadores e o legislativo 
jamais se preocuparam com 
a preservação dessas áreas 
nas cidades, nas vilas, nas 
favelas. Fortaleza, capital 
do Ceará, é uma cidade 
quente, mas nas proximi-
dades da reserva do Cocó a 
temperatura é mais amena, 
há mais vida, a cidade fica 
mais humana e equilibrada.

A economia brasileira 
foi baseada no sistema 
produtivo de monocultura 
exportadora e escravocrata, 
fornecedor de riquezas para 
as metrópoles, sem alvos 
próprios, sem criar renda 
interna. O agronegócio e a 
produção de alimentos são 
muito importantes, mas 
precisamos diversificar para 
gerar empregos e renda, e 
impedir que voltemos ao 
passado. 

Alicerçar a atividade pro-
dutiva na economia globa-
lizada cria riscos; nada é 
seguro, os investimentos 
são elevados, mas de re-
pente tudo pode cair. Basta 
um simples embargo aos 
produtos voltados para a ex-
portação. A motivação dos 
líderes está na maximização 
do ganho e do poder; quem 
pode mais, chora menos. 
Cada nação deveria ter a 
autossuficiência como meta 
e planejar trocas comerciais 
equilibradas. 

A humanidade se deixou 
afastar de sua essência, pas-
sando a servir aos interesses 
daqueles que detêm o poder 
e que nem sempre são os da 
nação.  Só o bom preparo 
das novas gerações poderá 
assegurar futuro melhor. A 
livre decisão é como esco-
lher qual entroncamento 
ferroviário seguir. Uma vez 
feita a escolha, a vida vai na 
direção que pode ser boa 
ou não. 

Se houver uma parada 
intermediária, será possível 
fazer uma nova escolha. Há 
entroncamentos que levam 
para regiões agradáveis, que 
fazem bem para a evolução, 
e há os que levam para re-
giões ásperas e decadentes. 
Os indivíduos, os povos, a 
humanidade, têm a liberda-
de de escolher, mas terão de 
chegar ao destino escolhido.
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Foram arrematados os primeiros 
lotes do leilão do 5G no Brasil. 
Especialistas afirmam que uma 
vez implementada, a tecnologia 5G 
representará um novo salto no uso 
da internet, pois irá possibilitar 
novas funcionalidades e serviços 
pela rede. Para o e-commerce e 
o varejo online, o 5G também irá 
representar “uma profunda mu-
dança”. É o que avalia Evandro 
Prieto, Diretor de Tecnologia e 
Produtos da Seven Tech Group. 

Segundo ele, os negócios na rede 
ou que acontecem com ajuda dela, 
serão impulsionados, do ponto de 
vista dos empreendedores e dos 
clientes. Evandro explica que 
com uma internet móvel até 100 

vezes mais rápida em comparação 
ao 4G, o 5G vai possibilitar uma 
navegação mais rápida e mais 
estável. Estudos indicam que o 
carregamento de páginas mais 
rápidas possibilita uma “taxa de 
conversão” maior, termo utilizado 
para representar visitantes que 
se tornam compradores em uma 
página. 

Consequentemente, com um 
maior volume de informações 
transitando na rede, será neces-
sária uma maior capacidade de 
armazenamento e processamento 
dos dados. 

Assim, a computação em nuvem 
será um fator fundamental para 
ajudar nesse processamento. 

“O 5G dará a possibilidade de 
acessar com mais facilidade e 
velocidade um conjunto de su-
percomputadores para executar 
milhões de cálculos em fração 
de segundos e que determinados 
dispositivos, como os celulares, 
estejam limitados a fazer. Logo, 
operações financeiras mais com-
plexas podem ser realizadas com 
mais facilidade”, avalia.

Esse impulso na capacidade 
geral de computação dos dispo-
sitivos irá possibilitar o uso pleno 
de serviços complexos como casas 
inteligentes, carros autônomos e 
o chamado Metaverso, conceito 
popularizado recentemente pelo 
lançamento da nova empresa do 

fundador do Facebook, Mark Zu-
ckerberg, a Meta. 

“Esses serviços irão transformar 
a monetização das relações pela 
rede muito mais intensas, o que 
irá exigir ainda mais dos meios de 
pagamentos e serviços financeiros 
mais robustos e, ao mesmo tempo, 
flexíveis”, comenta o especialista. 
À medida que a computação ficar 
mais complexa, os mecanismos 
de segurança financeira também 
irão requerer profissionais melhor 
preparados e alinhados com as 
mais novas tecnologias e proce-
dimentos de segurança. 

Empresas também precisam ter 
sua infraestrutura preparada para 
o 5G, que irá requerer dispositivos 

específicos que trabalhem com a 
nova tecnologia, como é o caso dos 
smartphones, por exemplo. “Não 
ter uma infraestrutura adequada 
ao mercado pode causar lentidão 
nas operações e insatisfação no 
atendimento aos clientes. Mesmo 
com as muitas mudanças, Evandro 
acredita que o 5G irá avançar bem 
no Brasil e trazer muitos benefí-
cios para o mercado de negócios 
online. 

“É uma evolução que acontece 
no mundo e que, se o Brasil não 
acompanhar, vamos perder opor-
tunidades de negócios valiosas”, 
avalia. - Fonte e outras informa-
ções: (https://www.seventechso-
lutions.com/).

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Absolar), o Brasil acaba de ultrapassar a 
marca de 800 mil unidades consumidoras com geração própria 
de energia a partir da fonte solar. 

A modalidade representa mais de 7,2 gigawatts de potência 
instalada operacional, equivalente a mais da metade da potên-
cia da usina de Itaipu, sendo responsável pela atração de mais 
de R$ 36,7 bilhões em novos investimentos ao país, agregando 
mais de 217 mil empregos acumulados desde 2012, espalhados 
pelas cinco regiões nacionais.

Embora tenha avançado nos últimos anos, o Brasil – detentor 
de um dos melhores recursos solares do planeta – continua 
atrasado no uso da geração própria de energia solar. Dos mais 
de 88 milhões de consumidores de eletricidade do país, apenas 
0,9% já faz uso do sol para produzir energia limpa, renovável 
e competitiva. 

Segundo análise da Absolar, a tecnologia fotovoltaica em te-
lhados e pequenos terrenos deve ganhar um impulso importante 
nos próximos anos. 

Em número de unidades consumidoras que utilizam a geração 
própria de energia solar, os consumidores residenciais estão 
no topo da lista, representando 75,8% do total. Em seguida, 
aparecem consumidores dos setores de comércio e serviços 
(14,4%), produtores rurais (7,3%), indústrias (2,1%), poder 
público (0,3%) e outros tipos, como serviços públicos (0,02%) 
e iluminação pública (0,01%). 

A geração própria de energia solar já está presente em 5.083 
municípios e em todos os estados brasileiros. Entre os cinco 
municípios líderes estão Cuiabá, Brasília, Uberlândia, Teresina 
e Rio de Janeiro, respectivamente. 

“A energia solar terá função cada vez mais estratégica para 
o atingimento das metas de desenvolvimento econômico e 

Dos mais de 88 milhões de consumidores de eletricidade do país, 
apenas 0,9% já faz uso do sol para produzir energia limpa.

A psicologia explica 
esse evento como 
“uma ação de fuga co-

letiva de animais da mesma 
espécie” e ele ocorre como 
uma forma de proteção ad-
quirida através de sua evo-
lução. Mas, quando trazemos 
para a nossa realidade, esta-
mos falando das decisões in-
fluenciadas por um líder, um 
grupo de influenciadores ou 
ainda, como chamávamos há 
poucos anos, os formadores 
de opinião.

Segundo a psicologia, 
quando isso acontece os 
riscos e consequências não 
são levados em consideração 
e a tendência é que sejam 
desconsideradas quaisquer 
diferenças, havendo um 
consenso de pensamentos, 
opiniões e atitudes. As cau-
sas deste comportamento 
são justificadas pela neces-
sidade do indivíduo se sentir 
aceito por um determinado 
grupo, pelo medo de se po-
sicionar de forma contrária 
e, com isso, sofrer sanções 
e punições, ou ainda por 
acreditar que exista uma 
lógica ou benefício em seguir 
tal caminho.

Quanto aos riscos, o maior 
deles é agir de maneira im-
pensada ou inconsequente, 
podendo colocar em perigo 
a própria vida ou a de tercei-
ros. No mercado financeiro, 
o efeito manada causou 
prejuízos imensuráveis e, na 
política, a manipulação das 
massas através de informa-
ções, na maioria das vezes 
não fundamentadas, as fake 
news. Nas empresas, com o 

Todos tendem a vibrar na mesma sintonia 
do ambiente que os cerca.

Efeito manada: como se destacar 
sem ser “maria vai com as outras”
Sabe aquela situação em que você agiu guiado pela maioria e não por conta própria? Esse é o 
comportamento provocado pelo efeito manada

os próprios colaboradores 
geram algum material para 
divulgação, não apenas nas 
redes corporativas, mas en-
tre seus contatos pessoais 
também. 

Neste caso, por mais que 
possa parecer algo feito de 
maneira despretensiosa, é 
importante que exista um 
alinhamento de limites, do 
tipo de vídeo, cenário e até 
onde a marca pode ser ex-
posta. Recentemente, um 
colaborador americano de 
uma das maiores franquias 
de alimentos fast food do 
mundo, fez um vídeo onde 
ele colocava frios em um 
vaso sanitário, pisava em 
pães e outros recheios 
utilizados na montagem 
dos lanches dos clientes, 
vandalizando a loja e ex-
pondo a marca de forma 
absurdamente negativa. 
O motivo? Desespero pela 
fama.

Para evitar entrar nessa 
onda, o primeiro passo é 
estarmos atentos à nossa 
maneira de relação com os 
ambientes em que estamos 
inseridos. A formação de 
nosso pensamento crítico 
precisa contemplar a ava-
liação dos riscos e impactos 
de nossas ações e, por fim, 
fundamentar nossas teorias 
e saber defendê-las de forma 
inteligente, independente-
mente de agradar a todos. 
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passar do tempo, as pesso-
as começam a ter atitudes 
muito parecidas, adotando 
o mesmo ritmo de trabalho, 
padrões e comportamen-
tos, e este sincronismo tem 
explicação: todos tendem a 
vibrar na mesma sintonia do 
ambiente que os cerca.

No mercado, mais especi-
ficamente nas redes sociais, 
os influenciadores são como 
artistas para as atuais ge-
rações. Agindo de maneira 
muito próxima de seus segui-
dores, que se identificam por 
seu estilo, conteúdo ou ide-
ologias, movimentam suas 
redes, geram engajamento 
e criam demandas para 
marcas e produtos. É uma 
das profissões “do futuro”. 
Vender através dos influen-
cers é uma das ações mais 
realizadas pelas empresas 
na atualidade. Muito disso 
se deve ao comportamento 
das novas gerações, que são 
muito conectadas, multitelas 
e seguem tendências. 

O desafio é se diferenciar 

neste ambiente em que os 
comportamentos são padro-
nizados. Nas redes sociais, 
chamamos de trend as 
tendências do momento, as 
modinhas. Uma música, uma 
dublagem, parte de um filme, 
uma coreografia ou qualquer 
outro tipo de conteúdo, que 
de um dia para outro cai no 
gosto dos usuários e estoura. 
Rapidamente e, sem muita 
estratégia, vimos empresas 
correrem para entrar na 
trend e ganhar seus minutos 
de fama. 

Porém, essa ação sem 
planejamento pode custar 
caro para uma marca, que 
pode ser associada a algum 
conteúdo que não esteja 
alinhado ao seu posicio-
namento, seus objetivos e 
seus valores. Falamos muito 
em humanizar as marcas 
e vemos cada vez mais a 
distribuição das ações, que 
hora são desenvolvidas em 
caráter institucional e hora 
acontecem de maneira mais 
informal, despojada, onde 

Brasil atinge 800 mil consumidores 
com geração própria de energia solar

ambiental do país, sobretudo neste momento, para ajudar na 
recuperação da economia após a pandemia, já que se trata da 
fonte renovável que mais gera empregos no mundo”, aponta o 
CEO da Absolar, Rodrigo Sauaia.

“A energia solar tem ajudado a baratear a conta de luz de todos 
os brasileiros com a redução do uso de termelétricas fósseis, 
mais caras e poluentes e responsáveis pela bandeira vermelha, 
incluindo o adicional de escassez hídrica. 

Também ajuda a reduzir as perdas elétricas e novos gastos 
com infraestrutura, que seriam cobrados nas faturas de energia 
elétrica”, comenta o presidente do Conselho de Administração 
da entidade, Ronaldo Koloszuk. - Fonte e mais informações: 
(https://www.absolar.org.br/).

m
an

fr
ed

xy
_C

A
N

VA

Mudanças que o 5G pode trazer para a economia
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COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/ME nº 61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Edital 
de Convocação - Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Pelo presente Edital, a administração da 
Companhia Brasileira de Fiação, sociedade anônima, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Economia - CNPJ/ME sob o nº 61.162.467/0001-22, com seus atos constitutivos arquivados na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 353.0001403-1 (“Companhia”), em cumprimento 
ao disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”), convoca 
os acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 22 de 
novembro de 2021, às 14:00 horas, excepcionalmente nos termos do artigo 124, parágrafo 2º, da LSA - em 
virtude de a sede da Companhia se encontrar inapta para realização do referido conclave na data indicada -, 
no município da sede social da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 
352, 12º andar, CEP 01310-905, a fim de analisar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (1) a 
aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Glicínea Empreendimentos 
e Participações Ltda. pela Companhia Brasileira de Fiação”, celebrado em 10 de novembro de 2021 entre a 
Companhia e a Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.378.928/0001-
04 (“Incorporada”) (“Protocolo e Justificação”); (2) a ratificação da contratação de 3 (três) peritos para elaborar 
o laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da Incorporada, com data-base de 06 de outubro de 2021, 
para fins da incorporação da Incorporada pela Companhia (“Laudo de Avaliação”); (3) a aprovação do Laudo 
de Avaliação; (4) a aprovação da incorporação da Incorporada pela Companhia, com a consequente extinção 
da Incorporada, nos termos constantes do Protocolo e Justificação (“Incorporação”); e (5) a autorização para 
que os diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas 
na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada. São Paulo (SP), 11 de novembro de 2021. Companhia 
Brasileira de Fiação - Por: Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Cargo: Diretor Presidente.

Orient Relógios do Brasil S.A. 
CNPJ/MF 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875 

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar 
no dia 22 de novembro de 2021, às 9:00 horas, na sede social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989, 
7°. Andar, Conjunto 71 - Sala 1, Brooklin Paulista, São Paulo - SP, CEP 04578-000, a fim de deliberar so-
bre a seguinte Ordem do Dia: 1) Distribuição de dividendos aos acionistas; 2) Aumento do capital social. 
São Paulo, 11 de novembro de 2021. A Diretoria.                                                     (12, 13 e 17/11/2021)

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Pedro Zimmer (*)

Você já parou para pensar que se voltássemos 15 
anos no tempo, ninguém poderia dizer com precisão 
quantas pessoas assistiram determinada campanha 
publicitária de alguma empresa qualquer?

O planejamento de marketing com dados tão intensos 
é algo relativamente novo. É claro que pesquisas de 
mercado, estimativas de audiência e vários outros 

números estão presentes no ambiente publicitário desde 
sempre. Mas hoje, a quantidade de números disponíveis 
para serem analisados só é limitada pela criatividade de 
quem está medindo. Desde número de cliques, seguidores 
e likes, até quantidade de segundos que você demora para 
pular um Story. Tudo pode ser metrificado. E isso não ne
cessariamente é uma coisa boa. O excesso de dados pode 
esconder algumas oportunidades que fariam a diferença 
em seu negócio. Sim, existem diversas modalidades de 
marketing que dependem exclusivamente de dados e 
realmente se beneficiam de uma análise quantitativa de 
variáveis quase infinitas. Não são dessas que estou falan
do. Hoje falo especificamente de marketing de influência.  

Por que marketing de influência?
Podem chamar como quiser: influencers, criadores, ce

lebridades, famosos… pessoas que são reconhecidas são 
utilizadas como plataformas de promoção desde a Inglater
ra Vitoriana. E se algo tão antigo ainda é tão amplamente 
utilizado pelas maiores empresas do mundo, só podemos 
concluir que: funciona. Inclusive, pesquisas apontam que 
cada dólar investido em publicidade com influenciadores 
traz USD 6,50 de retorno. As pessoas confiam nos influen
ciadores (pelo menos naqueles que são bons em seu tra
balho). Segundo uma pesquisa da empresa TINT, apenas 
4% das pessoas acreditam em marketing e publicidade 
no geral. Enquanto isso, 92% das pessoas acreditam em 
recomendações, mesmo que dadas por estranhos. Quando 
um influenciador cativa um grupo e cria confiança nesse 
público, a sua campanha corre muito menos risco de ser 
ignorada pelos possíveis clientes. Um influenciador torna 
a mensagem mais humana, mais relacionável.  

E os números?  
Acredito que o erro mais comum de empresas buscando 

influenciadores para uma campanha é focar diretamente em 
números. Sejam eles visualizações de vídeos, streams de pod
cast, seguidores, likes, etc. E embora todas essas métricas 
não sejam 100% ignoráveis, eu não atribuiria mais de 20% 
da responsabilidade do resultado a elas. Em primeiro lugar, 
nem todas as pessoas que seguem uma determinada conta 
vão receber novos conteúdos dela (podemos agradecer aos 
algoritmos por essa). Além disso, existem muitas pessoas 
que podem ser impactadas por um influenciador mesmo não 
sabendo quem essa pessoa é. E pulando para os números de 
plays e streams… eles nunca vão parar de subir. Um podcast 
não deixa de ser escutado por ter sido lançado há meses 
atrás. Na verdade, a maioria dos podcasts registram o maior 
número de streams em seus episódios mais antigos. E se o 
número de visualizações realmente é tão importante para a 
sua marca, impulsionar um conteúdo para ajudálo a ganhar 
tração é sempre uma possibilidade (inclusive, nem tão cara).  

Mas então, o que importa?  
O que mais traz resultado é o conteúdo. Seja esse re

sultado novos clientes, mais visitantes no seu site ou uma 
melhora no SEO. O conteúdo é o que faz com que as pes
soas criem um laço emocional com o que está sendo dito. 
Se eu dei risada enquanto eu via alguém falando de seu 
produto, é muito mais provável que eu lembrarei dele em 
vez de lembrar de um ad com uma foto dele. Criadores de 
conteúdo que sabem se comunicar bem com o seu público 
trazem a sua marca mais perto do consumidor. É como se 
o seu primo estivesse te apresentando pro vizinho dele. 
Fica muito mais fácil fazer amigos assim. E além disso, 
se o conteúdo for bem feito, o criador bem escolhido e a 
frequência for o suficiente, algo ainda mais interessante é 
criado: a fidelidade.  

ROI 
Na minha opinião, essa é a estatística que mais importa 

em uma campanha. Quanto dinheiro ela vai trazer de volta?  

A parte ruim é que é impossível prever com 100% 
de precisão o ROI de uma campanha de marketing de 
conteúdo. Acredito que seja por isso que os números 
em excesso sejam tão tentadores. Eles criam uma certa 
“ilusão” de que estamos no controle e temos segurança 
no que estamos investindo.  

A verdade é que a maioria das campanhas de marketing 
de conteúdo consistem muito em tentativa e erro. Mas 
existem alguns pontos que são extremamente importan
tes e que podem ajudar bastante a tornar o investimento 
mais seguro.  

Em primeiro lugar, temos o customer lifetime value. 
Quanto vale um cliente para você? Supomos que mi
nha empresa ofereça um serviço de assinatura de um 
produto que provavelmente será utilizado pelo resto 
da vida de um cliente. O valor mensal de meu produto 
é R$ 15,00 e minha campanha foca em jovens de 2030 
anos. Levando em consideração que a expectativa de 
vida dos brasileiros é de 76 anos, posso assumir que 
em média estes novos clientes podem usufruir de meu 
serviço por em média 4050 anos. Isso determina que o 
valor que CADA cliente pode me trazer é em média R$ 
7.200,00  R$ 9.000,00 no total. Essa conta nos ajuda 
a entender o quanto posso investir para conquistar 
um cliente e quanto vale a pena investir para mantê
lo no futuro. E também ajuda a nos mostrar que não 
precisamos de um influenciador que fale com milhões 
e milhões de pessoas. Precisamos de alguém que fale 
com as pessoas CERTAS.  

O marketing de influência é muito mais antigo do que 
lembramos. E assim como a maioria das áreas de negócios, 
ele muda e se adapta conforme o tempo passa. Porém, 
continua e sempre continuará sendo uma ferramenta 
extremamente eficiente para ajudar empresas e marcas 
a conquistarem clientes e fãs fiéis. 

(*) - é um produtor de áudio que ajuda artistas, marcas, empresas 
e profissionais a compartilhar as suas histórias meio do som, graduado 

em Music Production pela Full Sail University, já atuou no mercado 
brasileiro e internacional, trazendo novas possibilidades para seus 

clientes engajarem emocionalmente com o público, 
trazendo mais resultado, 

fidelidade e lucratividade.

Influenciadores: 
muito além do publipost

Alexandria Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 09.280.707/0001-73 - NIRE 35.222.021.241

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Em 26/10/21, às 10h, na sede da Sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Flavio Ernesto Zarzur; Secretário: Silvio 
Hidemi Iamamura. Deliberações: Por unanimidade: (i) reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 18.314.750,00 para R$ 12.314.750,00, uma redução efetiva de R$ 6.000.000,00 com o consequente cancelamento 
de 6.000.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 6.000.000 das quotas ora canceladas de titularidade da 
sócia EZ INC, e à renúncia expressa da sócia Valentina ao seu respectivo direito de preferência para o cancelamento das quotas; e (ii) 
autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. 
Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

O superávit acumulado de 
2021 chegou a US$ 2 
bilhões em outubro, com 

saldo positivo no acumulado do 
ano, em um total de US$ 58,578 
bilhões, alta de 29,6%. 

Apesar disso, ainda exis
tem muitos desafios para o 
comércio exterior brasileiro 
e, ao mesmo tempo, temos as 
condições necessárias para me
lhorar esses gargalos. Segundo 
Fábio Pizzamiglio, diretor da 
Efficienza, empresa de asses
soria no comércio exterior, a 
padronização dos processos 
e a diminuição da burocracia 
devem ser prioridades para o 
avanço do setor. 

“Hoje vivemos em um mundo 
globalizado em que a integra
ção do comércio internacional 
deve ser prioridade. Porém, 
o Brasil tem a capacidade de 
importar e exportar muito mais 
produtos, mas isso deve ser 
feito por intermédio de ações 
públicas como forma de des
burocratizar o processo. Este 
ano, tivemos o OEA Integrado, 
um grande passo nessa direção, 
mas ainda precisamos buscar a 
simplificação dos impostos e a 

O Brasil leva cerca de 13 dias para a exportação de produtos e 
tem um prazo ainda maior para a importação, cerca de 17 dias.

Infraestrutura e burocracia são 
desafios para o comércio exterior
Dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) mostraram que a balança comercial 
brasileira atingiu novos resultados históricos no ano

taxas além do que, o setor 
público precisa pensar em isen
ções. Tudo isso poderá gerar 
mais competitividade para os 
produtos nacionais”, afirma 
Fábio. De acordo com a Confe
deração Nacional da Indústria 
(CNI), para o avanço do setor 
e a maior competitividade da 
indústria nacional, é necessária 
a redução de entraves, como a 
complexidade das leis, greves, 
encargos, taxas e tarifas, além 
da diminuição do tempo para a 
liberação das mercadorias des
tinadas ao comércio exterior. 

Atualmente, o Brasil leva cerca 
de 13 dias para a exportação de 
produtos e tem um prazo ainda 
maior para a importação, cerca 
de 17 dias. O executivo ainda 
completa, afirmando que a solu
ção dos problemas encontrados 
no comércio exterior do Brasil 
podem transformar a realidade 
da importação e exportação no 
país, destacando que o potencial 
existe mas acaba sendo reprimi
do por dificuldades logísticas, 
estruturais e principalmente 
tributárias e administrativas. 
Fonte e mais informações: (ht
tps://efficienza.com.br/).
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diminuição burocrática”, afirma 
o executivo. 

Um dos principais problemas 
encontrados no Brasil ainda 
são relacionados à logística 
e problemas estruturais nas 
estradas. No Índice da Movi
mentação de Cargas do Brasil, 
realizado pela AT&M, o Brasil 
registrou, no primeiro quadri
mestre de 2021, R$ 3 milhões 
em movimentação de cargas, 
um aumento de 38% em com
paração ao ano anterior. 

Porém, a 23ª Pesquisa CNT 

de Rodovias mostra que 59% 
das estradas apresentam pro
blemas, como o pavimento, 
sinalização e geometria. “Outro 
ponto que devemos destacar 
são as tarifas cobradas pelo 
transporte aéreo e marítimo. 
Isso, somado às dificuldades 
estruturais aumentam o valor 
dos produtos nacionais, difi
cultando muito em relação à 
competitividade dos produtos 
brasileiros quando falamos de 
exportação. 

Precisamos simplificar as 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
O McDonald’s mantém 

uma unidade para pesqui
sa de novas tecnologias 
que podem ser agregadas 
aos seus restaurantes, 
o McD Tech Labs. Um 
de seus principais pro
jetos pretende melhorar 
o sistema baseado em 
Inteligência Artificial, o 
McDonald’s Automated 
Order Taking, que recebe 
pedidos por voz, utilizado 
especialmente pelos clien
tes atendidos na modali
dade drivethru. 

O McDonald’s começou 
a testar esse sistema em 
dez restaurantes da área 
de Chicago em meados 
deste ano. Embora a rede 
de fast food tenha cons
tatado que o sistema traz 
benefícios aos clientes e à 
operação dos restaurantes, 
ficou claro que o mesmo 
necessita de melhorias, 
pois em cerca de 20% dos 
casos, funcionários preci
sam intervir para que os 
pedidos sejam registrados 
corretamente. 

O portal Restaurant Dive 

noticiou que, diante desse 
cenário, e interessado 
que o sistema seja rapi
damente aperfeiçoado e 
expandido, o McDonald’s 
está negociando a venda 
do McD Tech Labs à IBM, 
por acreditar que a Big Blue 
pode ser mais rápida para 
corrigir as falhas existentes 
e ampliar o sistema, que 
passaria a atender em di
versos idiomas e processar 
diferentes menus, utilizan
do como base o Watson, sua 
plataforma de Inteligência 
Artificial. 

Segundo o portal, o negó
cio deve ser fechado em de
zembro, com o pessoal do 
McD Tech Labs juntando
se à IBM. Quem não deve 
estar muito entusiasmado 
com o assunto, são os fun
cionários do McDonald’s, 
pois um sistema como esse 
certamente tornará menor 
a necessidade de funcio
nários nos restaurantes e 
demissões devem ocorrer. 

(*) - É Doutor em Ciências pela 
USP, é professor do Programa de 

Mestrado em Computação Aplicada 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Inteligência artificial 
atende nos McDonald’s
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Burcak Gozcu_CANVA

Para se ter uma ideia do potencial, o setor também lidera 
o ranking de fusões e aquisições no primeiro trimestre de 
2021, conforme pesquisa da KPMG, representando mais 
da metade do total das operações registradas na pesquisa, 
para o primeiro trimestre. A rede neutra traz importantes 
vantagens para o desenvolvimento do país, uma vez que 
atua em um dos pilares críticos do desenvolvimento, que 
é o financiamento da infraestrutura. 

Na medida em que otimiza o fluxo de investimentos, criam-
-se as condições para as ofertas competitivas de internet 
banda larga e expansão da conectividade, democratizando o 
acesso à informação. Nesta linha, os provedores de internet, 

O modelo de negócio de rede neutra no Brasil tem sido bastante discutido atualmente. Apesar de não ser inédito, uma vez que há 
empresas trabalhando com esse modelo há mais de 20 anos no mercado brasileiro, o debate tem se intensificado recentemente 

com a eminente implantação do 5G no país e a alta necessidade por infraestrutura de rede que a tecnologia demanda. 

Célio Mello (*)

A tendência, que está começando a ser adotada por 
grandes operadoras, amplia as possibilidades e oferta 
de conectividade no país. Podemos identificar como 

motivação para ampliação das redes neutras, dois impera-
tivos: o primeiro é a enorme demanda de investimentos em 
acessos locais por fibra óptica para suportar o 5G e o IoT, 
pois segundo estimativa da Anatel serão investidos entre 
R$ 33 a R$ 35 bilhões nas redes 5G.

O segundo imperativo é a necessidade de otimização dos 
investimentos e alocações de recursos em redes, que em 
alguma medida sofre com o esgotamento da infraestrutura 
necessária para o lançamento de novas redes, como espaço 
em postes, congestionamento de uso do solo, espaços de 
torre, dentre outros. 

O modelo de negócios de redes neutras considera o 
compartilhamento de uma mesma infraestrutura entre 
várias operadoras, onde cada uma a utiliza para atender 
seus clientes, permitindo a existência de concorrência 
entre eles na prestação dos serviços de telecomunicações 
e serviços de valor agregado, mesmo com a utilização de 
uma infraestrutura comum a todos. 

Dessa forma, a adesão às redes neutras por grandes 
operadoras e provedores de internet mostra-se positiva 
para o avanço da conectividade e evolução da internet no 
Brasil, por viabilizar uma forma de conectar cada vez mais 
cidades e lugares remotos que carecem de tecnologia para 
crescer economicamente. 

Aliado a isso, temos o potencial do setor de telecomuni-
cações com o aumento de conexões em banda larga que 
ultrapassou os 134 milhões de usuários de internet, segundo 
a última pesquisa TIC Domicílios 2019, feita pelo Comitê 
Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), que aponta para um 
crescimento contínuo deste setor de telecomunicações. 
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clientes das operadoras de redes neutras, podem evitar ou 
otimizar o investimento em infraestrutura possibilitando um 
foco maior, inclusive em termos de alocação de recursos 
financeiros, na sua competência prioritária que é o aten-
dimento com excelência aos clientes finais. 

Outra grande vantagem é a capacidade de expansão 
geográfica e escalabilidade dos serviços que fica muito 
facilitada com a utilização dos operadores neutros pelo 
provedor. A demanda criada pelas redes 5G, com sua 
necessidade superlativa de conexões entre seus vários 
elementos de rede, obrigatoriamente em conexão óptica, 
é o grande motivador deste rearranjo que são as opera-
doras neutras.

O funcionamento e a entrega de toda a potencialidade da 
rede 5G, em termos de througput - capacidade de tráfego 
de dados - além de uma latência ou tempo de resposta e 
conexão diferenciada em relação a todas as soluções de 
conexões em uso atualmente, passam obrigatoriamente 
pela disponibilidade de interligações ópticas entre seus 
vários elementos de rede. 

Para isto, será necessário termos uma infraestrutura 
abrangente e disponível nos vários pontos onde se pretende 
implantar o 5G e, considerando a disponibilidade de redes 
implantadas pelos provedores, majoritariamente ópticas, 
temos um equacionamento adequado entre a oferta de 
infraestrutura, redes ópticas dos provedores, e a demanda, 
de interligação dos vários equipamentos das novas redes 
5G, criando oportunidades de negócios para aqueles pro-
vedores que tenham competência e maturidade para atuar 
nesta modalidade.

Diante desse cenário, o grande desafio do modelo de redes 
neutras para o mercado brasileiro refere-se à construção 
de confiança no segmento de conectividade e Telecom, que 
tem um histórico de poucos competidores e uma cultura 
de propriedade de rede como elemento diferencial de 
competitividade nos negócios.

Como tem sido a regra na evolução de mercados, a am-
pliação da competição e o amadurecimento do modelo 
regulatório são caminhos fundamentais para esta cons-
trução de confiança e desenvolvimento sustentável desta 
modalidade, no mercado nacional. 

Para mitigar esta situação e acelerar a criação de confiança, 
acredito na adoção de um modelo híbrido, com parte da 
solução de conectividade sendo implantada por meio de 
rede própria e parte utilizando uma solução de rede neutra, 
de forma a se beneficiar das duas modalidades, rede própria 
e rede neutra, e por intermédio de uma exposição parcial, 
se exercita a utilização de rede de terceiros, se desenvolve 
a criação de confiança e o amadurecimento empresarial. 

Além disso, é necessário também o amadurecimento re-
gulatório para que as operadoras de rede neutras operem 
com neutralidade e isonomia, de forma que os provedores 
de internet que utilizem essas redes possam ter tratamen-
to equitativo e possam competir de forma saudável no 
mercado, mantendo a competitividade e a qualidade da 
conectividade para todos.

(*) - É gerente de Produto da Eletronet (https://www.eletronet.com/).
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Sua empresa adota a 
segurança como uma 
estratégia de negócio?

Ainda vivemos 
em um mundo 
retrógrado quando 
o assunto é o 
investimento na área 
de segurança das 
corporações

Somente quando se 
instala o caos, após 
alguma grande perda 

tangível ou intangível, ou 
quando se fala nos im-
pactos, é que as marcas, 
então, resolvem investir 
na prevenção. Temos uma 
cultura reativa, mas cabe 
ressaltar que dependendo 
do dano e da exposição, 
pode ser um caminho sem 
volta ou de longo período 
para recuperação. Ao in-
vés de tratar a segurança 
como custo, é interessante 
vê-la por outro prisma: em 
valor gerado. 

Políticas de segurança 
bem desenhadas, nor-
mativas de fácil enten-
dimento e execução e 
proteção às informações 
são pontos que podem ser 
desenvolvidos dentro das 
corporações. Diante de 
cenários cada dia mais de-
safiadores, evitar perdas 
é uma grande vantagem 
competitiva. Há inúmeros 
exemplos de exposição 
e perdas, inclusive com 
perdas de vidas. 

Em janeiro de 2019 o 
mundo se chocou quando a 
imprensa noticiou um dos 
maiores desastres ambien-
tais do século, ocorrido na 
cidade de Brumadinho, 
onde 270 pessoas perde-
ram suas vidas após uma 
barragem se romper. As 
investigações indicaram 
que os riscos haviam sido 
sinalizados, então pode-
mos entender que essas 
mortes poderiam ter sido 
evitadas. 

Naturalmente pensamos 
como podemos minimizar 
os riscos de sermos os pró-
ximos expostos na mídia, 
com prejuízo financeiro e 
ter a marca depreciada por 
investidores e sociedade. A 
princípio, a comunicação é 
um ponto importante a ser 
trabalhado e os treinamen-
tos, que devem fazer parte 
das rotinas das equipes, 
precisam ser respeitados 
e acompanhados por uma 
séria política de conse-
quências, assim como a 
área de segurança precisa 
estar presente e atenta 
sobre toda a operação. 

Tecnologias podem e 
devem ser utilizadas não 
somente para identificar 
pequenos furtos, assim 
como as imagens precisam 
ser analisadas sob a ótica 
da evolução dos processos, 
da garantia de qualidade, 
das correções necessá-
rias e de investigações 
em casos de incidentes 

ou acidentes que podem 
ocorrer independente de 
falhas humanas. 

Na cadeia logística, por 
exemplo, a prevenção se 
inicia na área comercial, 
no momento de cadastros 
de clientes, passando pela 
roteirização de frotas, 
controle de entregas, 
treinamentos em equipes 
de distribuição, monito-
ramento ativo e relações 
institucionais, incluindo 
recursos adicionais caso 
seja necessário para al-
cançar alta performance. 

Percebam que a segu-
rança deixou de ser um 
grupo de homens armados 
ou não, voltados a fazer a 
proteção de instalações 
e controles de acesso ou 
contenção de distúrbios, 
evoluindo para a contri-
buição da expansão de 
mercado, do ambiente 
seguro e da blindagem da 
marca, entre outros poten-
ciais ganhos. Uma cultura 
de segurança nas organi-
zações comprovadamen-
te apresenta resultados 
diferenciados, vantagem 
competitiva e reduz a 
possibilidade de fraudes, 
sabotagem, acidentes e 
incidentes. 

A sociedade, por sua 
vez, adota uma postura e 
exige ilibada conduta de 
empresas de produtos e 
serviços demonstrando 
uma consciência ética. 
O consumidor não aceita 
e rejeita empresas com 
processos e condutas 
duvidosas. Assim, diante 
das atuais exigências do 
mercado, a segurança é 
um custo? Caso seu pen-
samento ainda seja sim, 
devo aqui escrever o que 
Sam Walton, fundador da 
rede varejista Walmart, 
sabiamente discursou: 
“clientes podem demitir 
todos de uma empresa, do 
alto executivo para baixo, 
simplesmente gastando 
seu dinheiro em algum 
outro lugar”. 

Por fim, é necessário que 
se entenda e reconheça a 
importância da segurança 
disruptiva. Os jeitinhos já 
não têm mais espaço den-
tro das corporações e con-
tar com a sorte pode custar 
caro. Regras existem para 
serem cumpridas e caso as 
normas não atendam às 
necessidades, não é mo-
tivo para descumpri-las, 
mas sim de revê-las. 

As empresas que não 
entenderam a verdadeira 
importância da seguran-
ça em seus processos, 
assumem grandes riscos 
de serem manchetes de 
jornal, porém de maneira 
negativa. 

(*) - É consultor sênior na ICTS 
Security, empresa de origem 

israelense que atua com consultoria 
e gerenciamento de operações em 

segurança.

Eduardo Masulo (*)

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 
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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
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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

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: JONAS FELICIANO MENDES DOS SANTOS, profissão: vendedor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/09/2000, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Otoni Mendes dos Santos e de Cintia 
Feliciano dos Santos. A pretendente: NATHÁLIA RODRIGUES ALMEIDA DOS SAN-
TOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 28/09/2004, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rodrigo Almeida 
dos Santos e de Lidiane Rodrigues Nascimento.

Recentemente, o Facebook anun-
ciou novas ferramentas para facilitar 
o contato entre empresas e seus 
clientes. As ferramentas serão o 
WhatsApp integrado no Instagram, 
e um recurso novo dentro do What-
sApp, onde os compradores poderão 
encontrar suas lojas e locais favoritos 
que usam o aplicativo para fazer ne-
gócios. Isso segue de acordo com o 
comportamento do novo consumidor 
e na crescente do chamado social 
commerce, que tem grande peso 
no Brasil. 

Nesse contexto, a OmniChat, 
empresa líder no segmento de chat-
commerce no Brasil, explica porque 
o social commerce ganha cada vez 
mais destaque e porque as empre-
sas deveriam começar a pensar em 
investir nessa estratégia. 

“Essa integração ressalta a impor-
tância dos aplicativos de mensage-

ria na hora de vender. Com ela, os 
consumidores têm a oportunidade 
de interagir com um vendedor da 
sua marca favorita por meio de uma 
imagem de um produto e serviço 
de interesse, aumentando assim a 
chance de conversão em vendas e 
proporcionando uma experiência 
mais humanizada.”, diz Mauricio 
Trezub, CEO da OmniChat. 

“O Instagram é considerado uma 
ótima vitrine virtual para lojistas, que 
agora vão ter essa facilidade de poder 
colocar o botão que cai diretamente 
para um dos seus atendentes do 
WhatsApp”, completa o CEO. Uma 
pesquisa realizada pelo Facebook, 
apontou que 70% das experiências de 
compras são afetadas pela forma como 
o consumidor sente que está sendo 
tratado, e que 68% dos clientes desis-
tem de uma empresa por se sentirem 
negligenciados em um atendimento. 

Quando o assunto é a opinião do 
cliente, o social commerce mostra 
uma grande oportunidade para as 
marcas. Segundo a pesquisa “Ben-
chmark Conversational Commerce 
2020”, da OmniChat, entre aqueles 
que efetuaram alguma compra nes-
se formato, cerca de 60% assumiu 
que passará a utilizar esse meio em 
suas próximas aquisições. Além 
disso, 68% acredita que a troca de 
mensagens melhora a experiência 
ao comprar algum produto. “O social 
commerce consegue aliar um aten-
dimento humanizado e consultivo 
que estamos acostumados a ver em 
lojas físicas, com a praticidade de 
fazer as compras de qualquer lugar 
e receber em casa, que só o varejo 
virtual possui. Essa é a grande evo-
lução que ele traz”, finaliza Mauricio. 
- Fonte e mais informações: (https://
omni.chat/).

Com esse objetivo, o 
banco preparou a 
segunda edição da 

pesquisa Dinheiro Tabu, fei-
ta pela consultoria Box1824, 
que traz dados sobre a rela-
ção dos brasileiros com suas 
finanças. 

A primeira edição, reali-
zada em 2017, abordou a 
relação emocional dos bra-
sileiros com o dinheiro. Já 
a edição de 2021 traz uma 
perspectiva dos principais 
impactos da pandemia sobre 
essa relação. O estudo foi 
feito com as respostas de 2 
mil pessoas em todo o país, 
além de grupos focais com 
especialistas em finanças. 

A pandemia aprofundou 
e evidenciou questões es-
truturais e urgentes do país. 

Com isso, muitos brasi-
leiros tiveram de reavaliar 
a maneira como estavam 
lidando com o próprio di-
nheiro: 86% dos entrevista-
dos afirmaram que a relação 
mudou durante a pandemia, 
ao perceberem a impor-
tância de se organizar e, 
principalmente, de guardar 
dinheiro. A onda crescente 
de influenciadores digitais e 

A satisfação dos brasileiros quanto à sua maneira de lidar com o 
dinheiro aumentou.

Pandemia modificou a forma como 
os brasileiros lidam com o dinheiro

Um dos dez Compromissos de Impacto Positivo do Itaú Unibanco é o de Cidadania Financeira, que visa 
fornecer subsídios para expandir o acesso aos serviços financeiros e oferecer ferramentas e conteúdo 
que apoiem decisões financeiras mais saudáveis
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Buscam lidar melhor 
com o dinheiro 

	 •	Plenos (19%) - Tem ha-
bilidade com o dinheiro 

A importância do estu-
do Dinheiro Tabu está no 
direcionamento de como 
as pessoas estão buscando 
melhorar suas relações com 
o dinheiro e como as institui-
ções financeiras podem ser 
parceiras nesse processo de 
conscientização.  A diretora 
de Relações Institucionais 
do Itaú Unibanco, Luciana 
Nicola, explica: 

“Acreditamos que é pri-
mordial apoiar o cliente a 
tomar decisões financeiras 
equilibradas e conquistar 
seus objetivos pessoais, indo 
além de ofertar o produto 
correto. Exemplo disso foi 
o Programa Travessia, lan-
çado em abril de 2020 para 
o enfrentamento do impacto 
da pandemia para os clien-
tes, que alongou o prazo de 
pagamento para mais de 
R$ 40 bilhões em dívidas e 
concedeu R$ 10 bilhões em 
crédito novo desde o seu 
lançamento”. - Fonte: AI/
Itaú Unibanco. 

conteúdos sobre educação 
financeira disponíveis na in-
ternet resultou em 52% dos 
entrevistados afirmando que 
buscam mais informações 
com temática financeira no 
dia a dia. 

A satisfação dos brasileiros 
quanto à sua maneira de 
lidar com o próprio dinheiro 
aumentou desde 2017: de 
6,4 para 7,1, em uma escala 
de 0 a 10. O que era motivo 
de preocupação se tornou 
motivo de conversa, e 7 em 
cada 10 pessoas se acostu-
maram a falar sobre dinheiro 
com pessoas próximas. Na 

pesquisa anterior, de 2017, 
46% dos entrevistados afir-
maram que preferiam nem 
olhar para o próprio dinheiro 
por acharem “estar fazendo 
algo errado”. 

A pesquisa ainda identifi-
cou quatro tipos de perfis, 
que sinalizam diferentes 
estágios da jornada de cons-
ciência do brasileiro com as 
finanças. São eles: 

	 •	Alienados (5%) - Igno-
ram e negam o dinheiro 

	 • Incomodados (28%) - 
Lutam contra o dinheiro 

	 •	Motivados (48%) - 

Integração Instagram/WhatsApp 
e o potencial do social commerce
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