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Com a melhora dos indicadores da Covid-19 e o avanço da vacinação, os 
brasileiros têm sentido mais conforto para viajar no curto prazo. A VOLL, 
plataforma de viagens e mobilidade corporativa, observou aumento de 
40% no número de reservas de hotéis e de 20% na compra de passagens 
aéreas pelo seu aplicativo no primeiro semestre deste ano em comparação 
com o fechamento do semestre anterior. Interessante observar que as 
vendas de passagens rodoviárias aumentaram em 90%, sendo junho o 
mês de maior número de transações.  

tendências que chegam com o retorno das viagens a 
trabalho

Há apenas uma métrica pela qual você pode medir o sucesso de um 
serviço de IPTV (Internet Protocol Television): receita. A lista de assi-
naturas é irrelevante se não está lucrando. Então é essencial fornecer 
o tipo de serviço que engaja os usuários, impulsiona o crescimento 
orgânico e retém os espectadores. A maneira mais eficaz de fazer isso 
é através de recomendações precisas com a ajuda de uma solução de 
Machine Learning (ML).  

machine learning é o novo aliado ao serviço  
de iptv

As compras online e transações financeiras em plataformas digitais 
tornaram-se tão comuns que parece que sempre existiram. Hoje, 
mais e mais pessoas estão usando computadores e smartphones 
para transacionar nessas plataformas, aproveitando dos benefí-
cios e da conveniência que tornam essas experiências difíceis de 
superar.  

biometria comportamental: evolução na detecção de 
fraudes
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negócios em pauta

afegã da revista é acolhida pela itália
Sharbat Gula, a afegã de olhos verdes imortalizada em uma capa da 

revista National Geographic em 1985, chegou à Itália no âmbito de um 
programa de evacuação e acolhimento promovido pelo país europeu. 
A medida foi tomada após os apelos de Gula para deixar o Afeganistão 
em função da tomada do poder pelo grupo fundamentalista Talibã. Ela 
foi imortalizada pelo fotógrafo Steve McCurry em 1984, no campo de 
refugiados de Peshawar, no Paquistão. Na época, ela tinha apenas 12 
anos, e a foto estampou a capa da National Geographic em junho de 1985. 
Seu olhar intenso voltado à câmera fez com que ela fosse chamada de 
"Mona Lisa do Terceiro Mundo". Depois de 17 anos, em 2002, McCurry 
reencontrou Gula no campo de refugiados de Nasir Bagh, também no 
Paquistão, e a fotografou novamente (ANSA).      leia a coluna 
completa na página 3
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sebrae seleciona 600 startups, de forma 
gratuita, para evento internacional de inovação

@Entre os dias 13 e 16 de janeiro de 2022, o Rio Innovation 
Week, o principal encontro de inovação da América Latina, 

será realizado no Jockey Club. Pensando em conectar as micro 
e pequenas empresas dessas atividades, o Sebrae seleciona 600 
startups, de forma gratuita, para expor seus produtos na feira. 
As inscrições podem ser feitas no link (https://www.worldlabs.
org/opportunity/rio-innovation-week-riw/about) até o dia 3 de 
dezembro. “O evento é uma grande oportunidade de aproximar 
os empreendedores de inovação com os maiores investidores, 
corporações e especialistas do mercado. Durante o evento teremos 
300 stands destinados aos pequenos negócios. Como serão quatro 
dias de evento, as 600 startups selecionadas terão dois dias para 
expor seus produtos na feira”, explica Marília Sant’Anna, analista 
do Sebrae Rio.    leia a coluna completa na página 2
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pelo menos 50 milhões de 
brasileiros pretendem abrir um 
negócio nos próximos três anos. 

é o que revela a pesquisa Global Entre-
preneurship Monitor, realizada com 

apoio do Sebrae. Segundo o estudo, em 
apenas um ano, a taxa de empreendedo-
rismo potencial no Brasil cresceu 75%, 
passando de 30%, em 2019, para 53%, 
em 2020.

De acordo com o empresário serial José 
Paulo Pereira Silva, mestre e doutor em 
Administração de Empresas, a atividade 
empreendedora exige atributos funda-
mentais. No dia a dia, estas atitudes são 
cruciais para a conquista de resultados 
excepcionais. 

Como CEO do Grupo Ideal Trends, e 
autor do livro 'Lições para você construir 
negócios exponenciais', ele compartilha a 
lista de características empreendedoras 
fundamentais para o sucesso. Confira!

1. Tenha iniciativa- Agir com proati-
vidade, buscar expandir negócios e apro-
veitar oportunidades. O empreendedor é 
aquele que analisa o presente tendo o que 
acontecerá no futuro como perspectiva.

2. Seja persistente - Os erros co-
metidos são irrelevantes, assim como 
as dificuldades enfrentadas no caminho. 
Quem quer administrar um negócio deve 
persistir, ajustar ou mudar os planos para 
superar as adversidades.

3. Corra riscos calculados - Traba-
lhe para ter e criar alternativas. Assim, 
mesmo diante de uma situação não pla-
nejada, você terá os instrumentos para 
contorná-la.

4. Exija qualidade e eficiência - É 
fundamental entender a necessidade 

dez características empreendedoras para o 
sucesso de qualquer negócio
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de melhorar o negócio e os produtos 
continuamente para satisfazer e exce-
der as expectativas dos clientes. Para 
isso, deve-se criar procedimentos para 
cumprir prazos e padrões de qualidade.

5. Tenha comprometimento - O em-
preendedor assume responsabilidades e 
não coloca a culpa nos outros. Ele deve 
firmar este compromisso para atuar com 
a equipe na busca por resultados.

6. Busque conhecimento - Sempre 
esteja de olho nas formas de aprender e 
atualizar aquilo que já sabe. Entenda que o 
grande sábio é aquele que reconhece que 
não tem conhecimento suficiente, mas se 
esforça para adquiri-lo de forma contínua.

7. Estabeleça metas - É importante 
ter uma visão clara, de longo prazo, e criar 
objetivos mensuráveis com indicadores 
adequados, que facilitem o monitora-
mento do negócio a qualquer momento.

8. Planeje e monitore - É vital ter um 
planejamento estratégico para a empre-
sa. Isso faz parte de uma visão holística do 
negócio e das reais potencialidades. Mas 

não basta planejar. É preciso executar e 
acompanhar aquilo que está sendo feito.

9. Tenha uma rede de contatos - 
Para que o empreendedor possa vender, 
é preciso criar estratégias para obter 
apoio para os projetos, vindo de pessoas 
chave, e desenvolver redes de contatos 
e relacionamentos.

10. Confie no seu instinto - Um 
líder empreendedor precisa confiar no 
instinto e na própria opinião, mas não 
deve deixar de ouvir a opinião e o con-
selho dos outros.

José Paulo pontua que, para se criar 
uma grande organização se leva tempo e 
dá trabalho, mas para destruí-la é rápido, 
basta que faltem com integridade. Para 
que isso não ocorra com você, que deseja 
empreender, ele deixa uma dica de ouro. 

“Uma empresa só pode ser a melhor se 
ela contar com a confiança de todas as 
partes envolvidas, seja dos colaboradores, 
fornecedores ou clientes. Não tolere a falta 
de integridade”, finaliza. Fonte e outras 
informações: (www.josepaulogit.com).

breChó online

Subiu a prévia da inflação
A prévia da inflação, medida 

pelo IPCA-15, apresentou alta de 
1,17% em novembro. O resultado 
representa a maior variação para o 
mês desde 2002, quando o índice 
ficou em 2,08%. O acumulado 
do ano está em 9,57% e em 12 
meses está em 10,73%, acima 
dos 10,34% registrados nos 12 
meses imediatamente anteriores. 
Os dados foram divulgados ontem 
(25) pelo IBGE (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/consumo-consciente-e-fashion-como-o-garimpario-vai-alem-do-brecho-online/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-26-11-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-26-11-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/poder-moderador-e-golpe/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/machine-learning-e-o-novo-aliado-ao-servico-de-iptv/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tendencias-que-chegam-com-o-retorno-das-viagens-a-trabalho/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/biometria-comportamental-evolucao-na-deteccao-de-fraudes/
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Coluna do Heródoto

O Brasil não 
precisa de mais 
uma polêmica. A 
situação econômica 
não é confortável, 
as exportações estão 
em queda e a moeda 
estrangeira está 
sobrevalorizada. 

Com isso os produ-
tos importados ficam 
mais caros e ninguém 

mais acredita nos números 
da inflação divulgados. O 
chefe do poder executivo 
é acusado de ser um extre-
mista, favorável a um regime 
tirânico apoiado nas elites 
que dominam o país há mui-
to tempo. Não faltam críti-
cas, manchetes, editoriais, 
charges nos jornais que o 
atacam incansavelmente. 

Perde-se na disputa po-
lítica o papel que ele de-
sempenhou para derrubar 
do poder os autoritários 
que infelicitam a nação, 
aparelharam o Estado, vi-
vem da propina das obras 
públicas e usam e abusam 
do patriarcalismo. Ninguém 
sabe o que vai dar a crise 
constante que vive o Brasil, 
nem se a oposição vai con-
seguir derrubar o chefe do 
poder executivo. 

Há clima de revolta e 
golpe no ar. As acusações 
são mútuas entre os gover-
nistas e os oposicionistas. 
Mais uma vez o  debate 
não é  acompanhado pela 
população aparvalhada e 
não convidada para esta 
festa pobre,

 
Consta do projeto de 

constituição  elaborado pela 
Assembleia Constituinte 
a divisão dos poderes de 
inspiração liberal e conso-
lidada na constituição dos 
Estados Unidos da América. 
A proposta  liberal cogita 
de executivo, legislativo e 
judiciário, independentes, 
autônomos e solidários. Não 
há menção para um quarto 
poder, o moderador. 

O texto não contempla a 
proposta do político Benja-
min Constant, defensor de 
um quarto poder. Não existe 
nem na América, modelo 
presidencialista, nem no 
Reino Unido, modelo par-
lamentar. Uma modificação 
como essa só é possível se 
for submetida a um plebisci-
to popular. Não se concebe 
que um grupo de juristas se 
arrogue o direito de introdu-
zir a novidade sem consultar 
o povo. Afinal esses homens, 
por mais que sejam forjados 
no poder, não tem mandato 

para tanto. 

Por isso o debate se tor-
na cada vez mais intenso 
quando se fala de um quarto 
poder no Brasil. Mais uma 
jabuticaba brasileira, dirão 
os críticos de sempre, só que 
desta vez o pé da planta foi 
importado da Europa. Lá 
há seminários, cursos com 
a participação de juristas 
brasileiros que defendem 
o poder moderador aberta-
mente e suas opiniões são 
divulgadas no Brasil. Mais 
choque desnecessários en-
tre os poderes.

 
Afinal quem pode exercer 

esse poder moderador, tam-
bém chamado de neutro, 
responsável pelo equilíbrio 
de forças entre o executivo, 
legislativo e judiciário ?

A quem vai se entregar 
tanto poder? Os consti-
tuintes não preveem no 
texto original. Contudo, o 
conflito dos deputados com 
o chefe do poder executivo 
misturam a luta pelo poder e 
até mesmo questões relacio-
nadas com o nacionalismo. 
Autocrata, autoritário, dita-
dor, absolutista, é o que se 
lê todos os dias na mídia. A 
crise estoura com a chegada 
de tropas militares na porta 
do prédio onde funciona a 
Assembleia Constituinte. 

Dom Pedro I recusa-se 
a negociar com a oposição 
que tem na liderança o ex-
-ministro José Bonifácio 
e seus irmãos. O prédio é 
cercado, e os parlamentares 
juram morrer na ponta das 
baionetas pela defesa da 
democracia. Começa em 
1823 a Noite da Agonia. 
Pela madrugada, sem mais 
debates, os deputados dei-
xam o prédio pacificamente, 
passam pelos soldados e 
seus canhões e vão dormir 
tranquilamente em suas 
casas. 

Mas o imperador e seus 
acólitos  não dormem. 
Prendem políticos e exi-
lam os irmãos Andrada na 
Europa. Convoca um grupo 
de juristas que redigem um 
novo texto e asseguram ao 
imperador dois poderes: o 
executivo e o moderador. 
Este sobreviveu até o fim do 
império. Depois do advento 
da república nunca mais se 
ouviu dizer que algum órgão  
do executivo ou judiciário 
exerce o poder moderador. 

Nem o atual Supremo 
Tribunal Federal. Será?

 
(*) - Professor, é jornalista do R7, 

Record News e Nova Brasil fm. 
Palestras e Midia Training  

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)
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News@TI
programa conta com a participação de mulheres recém-graduadas dos 
bootcamps da Laboratória no Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. 
Em sua primeira edição, o projeto recebeu mais de 500 inscrições de 
graduadas de diferentes turmas da Laboratória por toda a América 
Latina e, dentre elas, 10 mulheres foram selecionadas e já estão em 
Washington desempenhando suas novas funções junto ao BID (https://
www.laboratoria.la/br).

Sistema EllaLink entra em operação  
em São Paulo, Lisboa e Madri

@ A  Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), empresa mundial de infraestru-
tura digital™, e a EllaLink anunciaram que o primeiro sistema de 

cabo submarino de alta capacidade entre a Europa e a América Latina 
está em pleno funcionamento. Entregue pela EllaLink aos data centers 
Equinix International Business Exchange™ (IBX®) — SP4 em São 
Paulo, LS1 em Lisboa e MD2 em Madri —, o novo sistema proporciona 
um aumento de 50% na performance de rede entre data centers no 
Brasil, Portugal e Espanha, em comparação com as rotas que antes 
precisavam transitar pela América do Norte. A redução da latência 
é um fator crucial para provedores de conteúdo, empresas de cloud 
e do setor financeiro, nas quais um atraso de alguns milissegundos 
pode impactar a rentabilidade das operações de trading (https://www.
equinix.com.br/).

Quinta edição de projeto que oferece mini-
aula gratuita de programação de TI

@A Blue EdTech, escola de tecnologia (https://blueedtech.com.
br), que desenvolve um trabalho para impulsionar a carreira 

de programadores que ainda não tiveram oportunidade de estudar e 
ingressar na área de TI, anunciou a quinta edição do projeto #Blue-
NaPrática, que tem como finalidade mostrar, na prática, por meio de 
vídeo aulas, conteúdos de alta relevância de forma simples e interativa. 
Para o quinto encontro, que acontece no dia 25/11, às 19h, com trans-
missão, ao vivo, direto pelo Zoom e também pelo canal da Startup no 
YouTube, o professor Leonardo Orabona irá ensinar aos participantes 
identificar qual é o nível de segurança de seus dispositivos, em uma 
mini aula que incluirá alguns testes para que eles possam entender 
como funcionam os vírus e quais são as melhores estratégias para se 
proteger dos ataques.

Graduadas na Laboratória são contratadas 
para trabalhar em Washington como 
desenvolvedoras front-end e UX designers

@ O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em parceria 
com a Laboratória - deu início ao programa #YoungWomenIn-

Tech, iniciativa que tem o objetivo de inovar e ajudar a construir um 
mundo tecnológico mais diverso, inclusivo e competitivo na região. O 

ricardosouza@netjen.com.br

Reino Unido: novos incentivos 
aos veículos elétricos

O primeiro-ministro Boris Johnson acaba de anunciar que   todas as novas residências e edifícios comerciais do 
Reino Unido, construídos ou que passarem por maiores reformas a partir de 2022, deverão dispor de estações para 
abastecimento de veículos elétricos. 

gchutka_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

A medida visa impulsionar a adoção 
desses veículos no país, acreditan-
do-se que cerca de 145 mil novos    

pontos de carregamento serão instalados 
a cada ano em função dessa iniciativa.

Segundo Johnson, naquele país, em 
breve, recarregar a bateria de um elétri-
co será   tão fácil quanto reabastecer um 
veículo movido a gasolina ou diesel. No 
entanto, os detalhes das novas regras, 
tais como número de pontos em cada 
local e especificações das estações, não 
foram   divulgados.

Essas medidas pretendem ajudar a 
viabilizar os planos do governo do Reino 
Unido no sentido de proibir comple-
tamente a venda de carros movidos a 
combustíveis fósseis até 2030 - 10 anos 
antes do planejado inicialmente. O go-
verno já havia dito que está preparado 
para gastar o equivalente a cerca de 
US$ 660 milhões na implantação de 
infraestrutura para abastecimento de 
veículos elétricos no país.

como não incluem quaisquer disposi-
ções que tornem os veículos elétricos 
mais acessíveis às famílias de baixa e 
média renda. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade  
de São Paulo, é professor do Programa  

de Mestrado Profissional  
em Computação Aplicada da  

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Como sempre acontece, em todos 
os lugares do mundo, a oposição gosta 
de apresentar o lado  ruim das coisas: 
o Partido Trabalhista, adversário de 
Johnson, disse que Londres e a parte 
sudeste do país têm mais pontos de 
recarga do que o resto da Inglaterra 
e País de Gales juntos, e que as novas 
regras não se preocupam com isso, bem 

É perceptível o quanto o mercado 
de franquias está crescendo cada vez 
mais no país. Em 2020, o segmento fa-
turou 167,1 bilhões de reais, segundo 
a Associação Brasileira de Franchising 
(ABF). As conhecidas redes home 
based, cujas operações não exigem 
que o franqueado tenha uma loja ou 
escritório, permitindo que se trabalhe 
em casa, por exemplo, estão entre as 
que mais cresceram na pandemia. Isso 
porque elas garantem mais comodida-
de e uma maior flexibilidade quanto a 
horários e tarefas, características que 
passaram a ser levadas em considera-
ção após a crise sanitária.  

Segundo a Associação Brasileira de 
Franchising, em 2020, esse segmento 
respondia por 7,1% do total de fran-
quias no país e em 2021 passou a 
representar 10,3%. As microfranquias 
também tiveram uma ótima aceita-
ção, pois são conhecidas por terem 
investimentos iniciais que não ultra-
passam R$105 mil e são mais fáceis 
de investir. Comprova-se então que 
esse setor foi e está sendo um grande 
impulsionador para novos negócios, 
afinal, empreender sozinho e do zero 
não é uma tarefa fácil.

O que poucos sabem é que essa as-
censão tem sido vista também fora dos 
pólos econômicos do Brasil. Empresas 

com sede no interior e no litoral do Es-
tado de São Paulo, por exemplo, já con-
tam com 198 redes de franquias, com 
mais de 15,8 mil unidades espalhadas 
em todo o país. A meu ver, a pandemia 
teve um grande impacto nesse aumen-
to, principalmente porque muitos dos 
residentes e empreendedores dessas 
localidades precisavam vir até a cidade 
grande para trabalhar. Com a taxa de 
desemprego em alta, a alternativa foi 
investir próximo à sua moradia.

Além disso, nessas localidades o custo 
de vida é mais baixo, o que facilita na 
abertura de empresas, sem contar que 
a concorrência também é menor, pois 
em muitos lugares algumas redes de 
franquias mais famosas estão chegando 
apenas agora. Sempre há espaço para 

produtos diferenciados e principal-
mente para aqueles que já são desta-
que nos pólos econômicos, as redes 
alimentícias ganham cada vez mais 
notoriedade e são sempre as principais 
apostas dos empreendedores.

Outro ponto importante a ser co-
mentado é que devem ser questiona-
dos algumas coisas como: O produto 
ou serviço que vou vender possui 
mercado consumidor onde desejo 
instalar a franquia? O franqueado terá 
como abastecer a unidade? Essas são 
duas questões muito importantes, 
visto que muitas franquias que ficam 
distantes da sede, se sentem mais 
desamparadas.  

Mesmo assim, acredito que esse tipo 
de investimento continuará sendo 
uma ótima opção para movimentar a 
economia de cidades menores e tam-
bém ajudar os empreendedores que se 
viram em um cenário completamente 
diferente depois da pandemia voltar à 
normalidade. O mercado de franquias 
é muito grande e existem diversos 
segmentos para se trabalhar, o pri-
meiro passo é compreender o que faz 
sentido em cada região e o que pode 
ser benéfico para cada profissional. 

(Fonte: Renato Alves é Diretor de Expansão da 
Bicalho Consultoria Legal, empresa especializada 

em migração, internacionalização  
de negócios e franquias).

Por que as franquias estão fazendo sucesso 
fora dos pólos econômicos?

Locaweb lança primeiro programa de estágio
Ingressar no mercado de tra-

balho muitas vezes é um desafio, 
principalmente para quem está 
iniciando na carreira. Pensando em 
contribuir nesse momento difícil 
para os estudantes, durante o mês 
de novembro, a Locaweb lança 
o primeiro programa de estágio, 
voltado para universitários que 
estejam cursando o 5º semestre a 
partir de janeiro de 2022. 

Simony Morais, diretora de Gente 
& Gestão da Locaweb fala sobre a 

primeira edição do programa ‘’Aqui 
no Grupo Locaweb desenvolver vai 
muito além da tecnologia. A primeira 
edição do Programa de Estágio vem 
para reforçar isso, assim como para 
ampliar nossos horizontes. Temos 
muitas vagas, para que o estudante 
possa atuar com uma equipe expe-
riente, ágil, acolhedora e apaixonada 
por desenvolver carreiras. Tudo isso 
em um ambiente onde ele é livre para 
ser quem é’’ (https://jobs.kenoby.
com/EstagioLocaweb).
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Em cinco anos, quem 
não se digitalizar, vai 

deixar de existir 

Foi-se o tempo em 
que as empresas 
podiam simplesmente 
se manter fora do 
universo digital

Em “O futuro é mais 
rápido do que você 
pensa”, Peter Dia-

mandis e Steven Kotler 
abordam a importância da 
convergência tecnológica e 
como ela está transforman-
do a economia, as empresas 
e consequentemente as 
nossas vidas. Segundo as 
previsões dos autores, nos 
próximos dez anos, nós va-
mos presenciar mais inova-
ções do que as que pudemos 
ver no último século, graças 
à crescente interligação 
entre tecnologia e serviços. 

A pandemia acelerou o 
processo de digitalização e, 
para se ter ideia, no Brasil, 
as vendas online passaram 
a representar 21,2% do 
faturamento do comércio 
varejista em 2021, ante 
os 9,2% de antes da crise 
sanitária, segundo dados 
da Sondagem do Comércio, 
feita pela FGV. Diamandis e 
Kotler acreditam que, em 
cinco anos, a empresa que 
não partir para o universo 
digital tende a deixar de 
existir. Em outras palavras, 
é possível afirmar que, em 
pouco tempo, a digitalização 
será uma questão de sobre-
vivência. 

Isso acontece porque, 
cada vez mais, as decisões 
precisam ser tomadas com 
base no maior número de 
dados possível e não dá para 
fazer isso sem se digitalizar. 
A experiência de compra e 
principalmente a segurança 
e a comodidade de consu-
mir produtos ou contratar 
serviços sem sair de casa 
vêm determinando como 
as coisas devem funcionar 

daqui para a frente. Além 
de conforto e segurança, a 
transformação digital pro-
move redução de custos e 
facilita o controle da gestão. 

E é impossível melhorar 
os processos atuando com 
base em planilhas de Excel. 

O fato é que a transfor-
mação digital é um caminho 
sem volta. Considerando 
que a tecnologia está cada 
vez mais presente no nosso 
dia a dia, transporte, varejo, 
educação, saúde, alimen-
tação, setor imobiliário e 
entretenimento, por exem-
plo, são algumas das áreas 
que já estão se adaptando e 
devem continuar evoluindo 
nos próximos anos. 

A grande vantagem da 
digitalização é a eliminação 
de intermediários e isso 
significa benefícios para o 
consumidor, que passa a 
ter total controle sobre suas 
decisões de compra. Já para 
as empresas, entregar rapi-
damente e com qualidade é 
indispensável na conquista 
de novos clientes. 

Encontrar e implementar 
soluções inteligentes com o 
objetivo de melhorar a expe-
riência do consumidor final, 
portanto, são o caminho 
para as empresas que que-
rem continuar no mercado. 
Quem não se adaptar a isso, 
vai ficar para trás. O futuro 
chegou mais rapidamente 
graças à Covid-19 e não há 
como retroceder. 

A mudança é progressiva 
e, por aqui, ainda temos um 
longo caminho a percorrer. 
No entanto, quem quer se 
consolidar precisa começar 
a planejar desde já para que, 
em alguns anos, o digital seja 
uma realidade sólida. 

(*) - Engenheiro com MBA na New York 
University, é presidente do Conselho de 

Administração da Pathfind; 
na BBM Logística e e sócio da Awro 

Logística e Participações. 

Antonio Wrobleski (*)
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nova ponte internacional entre os dois países, conectando o município 
paraguaio de Carmelo Peralta a Porto Murtinho, no Mato Grosso do 
Sul. As obras terão recursos da Itaipu Binacional. A ligação já está 73% 
concluída e deve ser inaugurada em meados do ano que vem. Essa 
nova ponte sobre o Rio Paraguai, faz parte de um projeto maior, que 
é a Rota Bioceânica, permitindo que produtos brasileiros e paraguaios 
sejam embarcados em portos chilenos do Oceano Pacífico, reduzindo o 
tempo de viagem das exportações para países do Oriente, como China, 
Japão e Coreia do Sul.

E - Conteúdos Online
Alinhada ao conceito de inclusão produtiva com ênfase no fomento 
na geração de trabalho e renda via empreendedorismo, a Artemisia 
anuncia a segunda edição do programa JA_É: Jornada de Apoio a 
Empreendedores. A iniciativa gratuita conta com conteúdos online, 
enviados por WhatsApp, voltados a capacitar empreendedores de 
diversos segmentos e setores, no processo de digitalização dos 
negócios e no aumento da sua produtividade. As inscrições estão 
abertas. A novidade da atual edição do programa é que não haverá 
processo seletivo, ou seja, todos os inscritos poderão participar de 
uma jornada de conhecimento online e gratuita com duração de 
seis semanas. Inscrições: (https://impactosocial.artemisia.org.br/
jornada-empreendedora).

F - Meeting de Cibersegurança 
A Ostron, primeiro centro de excelência em Confidential Compu-
ting da Intel na América Latina, apresenta a edição do 1º Meeting 
Cybersecurity Ostron em parceria com Intel. Com a proposta de 
ser um debate com troca de experiências e um game entre os pro-
fissionais da área, o evento mostra a relação da proteção de dados 
da sua empresa e a vantagem competitiva que ela pode apresen-
tar, assim como os passos para sair à frente e afastar os riscos de 
ataques cibernéticos. O evento será realizado no próximo dia 30 
(terça-feira), às 10h, e tem vagas limitadas para os profissionais de 
cibersegurança. As inscrições gratuitas são feitas pelo link: (https://
intel.ostron.com.br/#Temas).

G - Capital dos Túneis
A capital paulista recebe, de 1 e 4 de dezembro, o 5º Congresso Bra-
sileiro de Túneis, no Centro de Convenções Frei Caneca. O evento 
reúne empresas, acadêmicos e profissionais consagrados no trabalho 
de projetar e construir obras subterrâneas para cidades, rodovias 
e ferrovias, contribuindo assim para abreviar distâncias e deixar a 

A - 450 mil Unidades 
O Polo Automotivo da Stellantis em Goiana, no estado de Pernambuco, 
atingiu a marca de 450 mil unidades produzidas do Jeep Renegade. Líder 
de vendas em seu segmento, o Renegade é o Jeep mais vendido de 2021 
no Brasil, com mais de 67 mil unidades emplacadas até o momento. Ele 
ainda ocupa a quarta posição entre os veículos mais vendidos no país. 
Além do seu sucesso em território nacional, o carro é exportado para 
outras 12 nações da América Latina, como Argentina, Uruguai e Chile. 
Inaugurado em 2015, o Polo Automotivo da Stellantis foi responsável 
por estrear a plataforma de conectividade Adventure Intelligence, que 
proporciona várias funcionalidades de assistência, conveniência, entre-
tenimento e segurança aos consumidores (ANSA).

B - Negócios Internacionais
A B3, bolsa do Brasil, escolheu Singapura, na Ásia, para sediar um 
novo escritório comercial. Com o objetivo de atender clientes da Ásia e 
Oceania, o local foi escolhido por ser um importante centro financeiro 
asiático, além de ser geograficamente bem localizado, permitindo fácil 
acesso a países com potenciais clientes como Índia e Austrália. Sérgio 
Gullo é o executivo à frente do escritório, com o cargo de diretor de 
desenvolvimento de Negócios Internacionais para Ásia e Oceania na B3. 
Antes de assumir o cargo em Singapura, o executivo liderou a operação 
da B3 em Londres por cerca de 10 anos, de onde cobria Europa e Asia. 
A B3 já conta com outros três escritórios internacionais: em Chicago, 
nos Estados Unidos; em Londres, na Inglaterra; e em Xangai, na China.

C - Crédito Imobiliário
A Creditú, fintech especializada em oferecer crédito imobiliário com ope-
rações no Chile, Peru e México, anuncia sua chegada ao Brasil. Criada em 
2017, a Creditú já emitiu R$1.5 bilhão nos primeiros 3 anos de operação 
em financiamentos imobiliários para 3.000 residências familiares, tendo 
alcançado 1% do mercado chileno com crescimento mensal de 20%. A 
fintech acredita que o país possui um potencial ainda maior de desenvolvi-
mento, devido à baixa penetração do portfólio de empréstimos imobiliários 
sobre o PIB. Em 2020, o total de empréstimos imobiliários representava 
cerca 10% do PIB nacional, indicando que o mercado ainda é nascente 
em comparação a países mais desenvolvidos como Chile (26%), Estados 
Unidos (60%) e Holanda (90%). Saiba mais em: (www.creditu.com.br).

D - Reunião Bilateral
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e do Paraguai, Mario Abdo Benítez 
(Marito), vão se reunir nos próximos dias para autorizar as obras da 

superfície para o desfrute das pessoas. O Congresso vai discutir as 
inovações em obras subterrâneas de modo a abrir caminho para um 
futuro melhor. A opção por um evento híbrido, presencial e virtual, 
permite a presença física dos congressistas nas palestras e na área 
reservada para os estandes das empresas patrocinadoras. Isso será 
possível graças à redução acentuada dos casos da Covid-19 em to-
dos o país e também graças ao rigoroso cumprimento das medidas 
sanitárias recomendadas pelas autoridades. Inscrições: (https://5cbt.
tuneis.com.br/).

H - Movimentação no Porto 
As operações de contêineres, soja em grãos e fertilizantes foram os des-
taques na pauta de mercadorias movimentadas no Porto de Santos em 
outubro. Somando 412,6 mil TEU (unidade equivalente a um contêiner 
de 20 pés), a carga conteinerizada cresceu 7,5% no mês, elevando o 
acumulado do ano para 4,0 milhões de TEU, mantendo um crescimento 
de dois dígitos (18,3%) e caracterizando-se como as melhores marcas 
para os dois períodos. Os embarques de soja em grãos surpreenderam 
e apresentaram um volume considerável para a ocasião ao atingir 218,2 
mil toneladas, visto que os embarques neste mês já estariam encerrados 
em outubro como em 2020. As descargas de fertilizantes continuam 
aquecidas, somando 724,9 mil toneladas no mês, ampliando o acumu-
lado no ano para 6,5 milhões de toneladas. Outras informações: (www.
portodesantos.com.br).

I - Crédito Tributário
Fiscalização e controle do crédito tributário constituiu o ponto 
central dos embates entre pagadores de impostos e as autoridades 
fiscais do país. De acordo com o relatório Justiça em Números do 
CNJ, processos tributários e dentro deles os que tratam do direito 
de apuração e uso de crédito pelas empresas constituem a maior 
parte das disputas. Para avaliar qual é o momento e as tendências 
para os próximos anos, a APET – Associação Paulista de Estudos 
Tributários definiu esse tema como eixo dos debates da edição de 
número 19 de seu Simpósio de Direito Tributário, que acontece dias 
2 (quinta) e 3 (sexta) nas formas presencial e por transmissão pela 
Internet. Para participar, acesse (http://www.apet.org.br/simposio-
de-direito-tributario-2021/). 

J - Criadores de Conteúdo 
A One Big Media é uma mediatech especializada em desenvolver e 
impulsionar criadores de conteúdo (creators). Com modelo de negócio 
inovador, a startup realiza um diagnóstico completo dos conceitos e 
ideias dos canais, bem como a performance, e junto com um time de 
especialistas se dedica a ajudá-los a evoluir em métricas, metadados e 
na profissionalização e co-criação dos conteúdos. Ao firmar parceria 
com os creators, a empresa calcula o valuation do canal, paga uma 
quantia inicial e passa a ser detentora (sócia) de um percentual deste 
ativo digital. Ao mesmo tempo em que atua na otimização dos canais, a 
One Big Media oportuniza espaços para campanhas e projetos especiais, 
sob medida, de branded content. Saiba mais em: (https://www.youtube.
com/c/onebigmedia).

Em comparação a se-
tembro, também hou-
ve declínio de 6,4%. 

No acumulado do ano, no 
entanto, até outubro, as 
vendas somaram R$ 182,1 
bilhões, 25,4% superior ao 
mesmo período de 2020. Os 
dados, divulgados hoje (24), 
são da Associação Brasileira 
da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq).

As vendas para o mer-
cado doméstico somaram 
R$ 13,9 bilhões, uma dimi-
nuição de 3,3% em relação 
ao mesmo mês do ano 
passado. “Pela primeira 
vez, após 15 meses con-
secutivos de crescimento, 
observou-se queda na com-
paração interanual [das 

O mercado doméstico encolheu 3,3% no período.

O aumento da expectativa 
de vida ao nascer no país em 
2020 era de 76,8 anos, uma 
alta de 2 meses e 26 dias em 
relação ao ano anterior (76,6 
anos). Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), no entanto, 
a idade foi estimada caso o 
país não tivesse passado pela 
pandemia da Covid-19. Por-
tanto, não considera a crise 
de mortalidade provocada 
pela doença naquele ano.

Sem considerar os efeitos da 
Covid-19, a expectativa de vida 
para os homens era de 73,3 
anos em 2020. Já para as mu-
lheres, a esperança de vida era 
de 80,3 anos, no ano. O IBGE 
explicou que uma análise do 
aumento de óbitos acarretado 
pela pandemia para o Brasil 
e cada unidade da federação 
foi feita na publicação das 
Estatísticas do Registro Civil, 
na semana passada.

A expectativa de vida é 

A informação é resultado de estudo divulgado pelo IBGE.

Inflação 
da construção 
fica em 0,71%

O Índice Nacional de Custo 
da Construção – M (INCC
-M), medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), regis-
trou inflação de 0,71% em 
novembro deste ano, abaixo 
da taxa de 0,80%, do mês 
anterior. Com o resultado, 
o INCC-M acumula taxas de 
13,68% no ano e de 14,69% 
em 12 meses.

O recuo de outubro para 
novembro foi puxado pelos 
materiais e equipamentos. 
Este segmento registrou 
uma inflação de 1,23% 
em novembro deste ano 
ante uma taxa de 1,68% 
em outubro. Os serviços e 
a mão de obra, por outro 
lado, tiveram alta na taxa 
de inflação. A taxa dos 
serviços subiu de 0,36% 
em outubro para 0,49% 
novembro. Já a variação 
de preços da mão de obra 
subiu de 0,10% para 0,28% 
(ABr).
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Vendas de máquinas e equipamentos 
caíram 2,2% em outubro

As vendas da indústria de máquinas e equipamentos totalizaram, em outubro, R$ 18,4 bilhões, uma 
queda de 2,2% em relação ao mesmo mês do ano passado

equipamentos, montante 
31,6% superior ao registra-
do no mesmo mês de 2020. 
Em relação a setembro, as 
exportações foram 10,5% 
menores. No acumulado do 
ano, até outubro, as vendas 
ao exterior somaram R$ 7,4 
bilhões, 31,1% acima do re-
gistrado no mesmo período 
do ano passado.

A Abimaq destacou os 
setores que mais estão acu-
mulando crescimento nas 
vendas em 2021: máquinas 
para logística e construção 
civil (56,9%); máquinas 
para agricultura (37%); 
máquinas para a indústria 
de transformação (37,6%); 
e componentes (26,7%) 
(ABr).

vendas gerais (-2,2%)] em 
razão, exclusivamente, da 
relativa piora no mercado 
doméstico, que encolheu 

3,3% no período”, disse a 
entidade, em nota.

O setor vendeu ao exte-
rior, R$ 814,09 milhões em 
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Expectativa de vida passa para 
76,8 anos sem considerar Covid-19

parte da pesquisa chamada 
Tábuas de Mortalidade, que 
são calculadas a partir de 
projeções populacionais, 
baseadas nos dados dos 
censos demográficos. “Após 
a divulgação dos resultados 
de cada Censo Demográfico, 
o IBGE elabora novas tábuas 
de mortalidade projetadas. As 
últimas tábuas foram constru-
ídas e projetadas a partir dos 
dados de 2010, ano de rea-

lização da última operação 
censitária no Brasil. 

Da mesma forma, um novo 
conjunto de tábuas de mor-
talidade será elaborado após 
a publicação dos resultados 
do Censo 2022, quando o 
IBGE terá uma estimativa 
mais precisa da população 
exposta ao risco de falecer 
e dos óbitos observados na 
última década”, informa nota 
do IBGE (ABr).
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Como elevar as 
PMEs ao patamar de 

empresas inteligentes?

As pequenas e médias 
empresas representam 
uma verdadeira 
força na economia 
brasileira

Das mais de 50 mi-
lhões de empresas 
do país, temos apro-

ximadamente 500 mil nes-
te segmento e que estão 
em fase de crescimento e 
amadurecimento de suas 
operações. E um dos prin-
cipais desafios é elevar a 
qualidade da gestão destas 
companhias. Para isso, é 
fundamental trabalhar no 
tripé pessoas, processos e 
tecnologia, buscando um 
nível máximo de eficiência. 

Às companhias que atin-
gem esse patamar, damos 
o nome de empresas inte-
ligentes, que são aquelas 
capazes de atender toda a 
cadeia – dos fornecedores 
aos clientes – de forma ágil, 
sincronizada e eficiente. 
Para atingir esse nível, é 
fundamental que as empre-
sas tracem uma estratégia 
adequada, visando uma 
verdadeira jornada com 
foco na transformação. 

O ponto de partida é sem-
pre a análise do passado e 
do presente da companhia, 
objetivando entender o ní-
vel da maturidade digital de 
forma muito personalizada 
para cada uma. Infelizmen-
te, o Brasil não apresenta 
um cenário avançado quan-
to ao tema. Uma pesquisa 
sobre Maturidade Digital 
das Pequenas Empresas, 
feita pela Cisco e IDC, anali-
sou empresas de oito países 
– Estados Unidos, Canadá, 
México, Chile, Reino Unido, 
Alemanha, França e Brasil. 

O resultado mostra que os 
empresários brasileiros são 
bastante resistentes à digi-
talização. Mais de 51% das 
PMEs do país se encontram 
no estágio inicial, o que faz 
com que o Brasil apareça 
na 18ª posição do ranking 
de maturidade digital.

Entre as justificativas 
dos empresários brasileiros 
está a resistência cultural à 
mudança (18%), escassez 
de talentos e habilida-
des dentro da organização 
(17%) e falta de tecnologias 
necessárias para viabilizar 
a transformação digital 
(12%). Dentro desse con-
texto, buscar ajuda especia-
lizada é fundamental. Uma 
consultoria tecnológica com 

amplo portfólio de soluções 
é capaz de criar uma trilha 
de transformação, traçando 
uma estratégia adequada, 
de acordo com a perspectiva 
futura da empresa. 

E uma jornada de trans-
formação pode passar por 
várias etapas. Primeiro a 
empresa deve conhecer 
as melhores práticas do 
mercado, para em segui-
da começar a pensar na 
transformação tecnológica, 
buscando um ERP e plata-
formas digitais adequados 
ao seu negócio. 

Na etapa seguinte, é 
necessário considerar os 
serviços de infraestrutura 
e de suporte especializado. 
Tendo tudo isso organiza-
do, é hora de desenvolver 
soluções mais especializa-
das e voltadas ao setor de 
atuação, visando atender 
às necessidades exclusivas 
do seu segmento, seja uma 
indústria, varejo, serviços 
ou qualquer outro setor.

Finalizadas essas fases, 
a empresa está preparada 
para alçar voos mais altos, 
adotando soluções mais 
sofisticadas, como Inteli-
gência Artificial, Business 
Analytics, entre outras, 
que são capazes de elevar 
a gestão do negócio a um 
patamar realmente supe-
rior, de empresa inteligente.

Por mais que a jornada 
possa parecer longa, te-
mos vivenciado processos 
em que as empresas saem 
de uma gestão totalmente 
caseira, com processos 
manuais, e passam a um 
nível de inteligência em 
prazo de apenas um ano. E 
o mais importante é que não 
é necessário descapitalizar 
o negócio, fazendo grandes 
investimentos em algo que 
elas nem sabem ao certo 
como irá funcionar.

Atualmente, existem so-
luções de transformação 
que oferecem tudo isso 
num formato de serviço, 
pagando mensalmente pelo 
número de usuários. Dessa 
forma, os investimentos da 
empresa com tecnologia só 
aumentam de acordo com 
o seu próprio crescimento. 

Isso permite um plane-
jamento financeiro muito 
mais adequado e assertivo, 
capaz de proporcionar um 
verdadeiro salto na gestão 
das PMEs, sem comprome-
ter sua saúde financeira.

(*) - É Diretor de SAP 
Business One na Seidor Brasil 

(www.seidor.com.br).

Fábio Barbosa (*)
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Pilotos e comissários de voo entrarão em greve a partir 
da 0h do próximo dia 29 (segunda-feira), por tempo inde-
terminado, conforme decidido em assembleia. Em nota, o 
Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) informou que a 
decisão pela paralisação é em consequência da “intransigên-
cia das companhias aéreas nas negociações da renovação 
da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)”.

“Em respeito à sociedade e aos usuários do sistema de 
transporte aéreo, os aeronautas farão a paralisação de 
50% dos tripulantes por dia, enquanto os outros 50% per-
manecerão em serviço. A categoria reivindica unicamente 
reajuste salarial que contemple a reposição das perdas 
inflacionárias nos últimos dois anos - INPC do período de 
1º de dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2021”, disse 
nota do sindicato.

O SNA argumentou que as finanças das companhias aéreas 
já se encontram em processo “acelerado” de recuperação, 
a ponto de projetar crescimento para o futuro próximo, “o 
que não condiz com a intransigência de impor achatamento 
salarial de toda uma categoria” (ABr).

Alexandre Dissordi (*)

A solução registra in-
formações referentes 
a funcionários, clien-

tes, fornecedores, produtos, 
compras, vendas, impostos, 
entre outras, com a finalida-
de de organizar e otimizar 
o funcionamento de uma 
empresa. 

Como existem várias so-
luções disponíveis no mer-
cado, listei aqui cinco dicas 
fundamentais para escolher 
o ERP mais adequado para 
sua empresa.
 1) Em nuvem - Ter a ges-

tão na nuvem significa 
ter liberdade para ge-
renciar uma empresa 
de qualquer lugar e a 
qualquer hora. Além 
disso, esse tipo de sis-
tema permite redução 
dos custos de TI, não 
sendo necessária uma 
infraestrutura física. 
Isso elimina os custos 
de manutenção e inte-
gração dos sistemas, 
além de atualizações 
automáticas, sem per-
da de dados. Por isso, 
nem cogite adotar um 
sistema que não esteja 
100% na nuvem.

 2) ERP com CRM - Para 
evitar a utilização de 
vários sistemas desin-
tegrados, é ideal es-
colher um ERP que já 
disponha de um CRM. 
Do inglês Customer 
Relationship Mana-
gement, esse sistema 
centraliza as informa-
ções do relacionamen-
to com os clientes. 

  Quando a empresa 

Quando a empresa escolhe um ERP que já tem um CRM, 
consegue integrar todas as ações de serviços, marketing e vendas 

de modo sincronizado.

Edmar Araújo (*)

O leilão do 5G, ocorrido no começo de novembro, foi 
um sucesso. A chegada da nova tecnologia promete 
dinamizar a economia, com uma velocidade de conexão 
100 vezes superior que a do 4G, possibilitando maior 
tráfego de dados e a expansão da chamada Internet das 
Coisas (IoT, sigla em inglês) entre outras inovações. Tudo 
isso já foi amplamente divulgado, mas e a segurança?

Quase que diariamente ocorrem invasões de sistemas 
de empresas e órgãos públicos, seja com o intuito de 
sequestrar informações (ransomware), para vazar dados 
pessoais e empresariais ou com finalidades políticas. O 
Brasil já é a quinta maior vítima no mundo de crimes 
virtuais, segundo pesquisa da consultoria Roland Berger. 
Somente de janeiro a junho de 2021, o país já registrou 
mais ataques cibernéticos do que o registrado em todo 
o ano de 2020. 

Como impedir que eles ocorram na mesma velocidade 
da futura internet ultrarrápida? É um desafio e tanto. 
Desconheço, até agora, uma política eficaz de segurança, 
principalmente com os sensíveis dados dos cidadãos 
inscritos em bases governamentais, como previdenci-
ários, sociais e bancários. Alguns setores privados têm 
assegurada uma política de segurança de tratamento de 
dados e de defesa de seus sistemas, mas muito tímida 
e lenta que não acompanha a velocidade das mudanças 
tecnológicas e nem a astúcia e o aprimoramento dos 
criminosos.

Em audiência pública, promovida pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado, especialistas 
alertaram que o crescimento econômico proporciona-
do pelo 5G precisa ser acompanhado de investimentos 
em cibersegurança. Segundo o diretor da Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD), Arthur Pereira 
Sabbat, as redes 5G devem proporcionar um “aumento 
vertiginoso” no tráfego de dados, que precisam ter a 
segurança preservada.

Tecnologias de proteção como camadas de segurança, 
autenticação multifatorial, biometria, encriptação e cer-
tificação digital são algumas tecnologias de proteção que 
precisam estar incorporadas com o 5G mesmo antes de 
sua implantação. O uso dos avanços tecnológicos para 

O crescimento econômico proporcionado pelo 5G precisa ser 
acompanhado de investimentos em cibersegurança.

ERP: cinco dicas para escolher 
um sistema de gestão

Um software ERP, do inglês Enterprise Resource Planning, é um sistema de gestão integrado que permite 
a automatização e gerenciamento das mais diversas etapas de um negócio

do mercado, gerando 
economia de tempo, 
melhora na produti-
vidade das equipes e 
redução de erros.

 5) Flexibilidade e per-
sonalização - Um 
bom ERP deve acom-
panhar o crescimento 
de uma empresa. A 
solução deve permitir a 
personalização, sendo 
escalável e adaptável 
às necessidades das 
empresas. Por isso, é 
fundamental escolher 
um software com atu-
ação mundial, capaz de 
acompanhar a expan-
são de uma empresa 
não apenas dentro do 
Brasil, mas também no 
exterior. 

  Um ERP de padrão in-
ternacional permite a 
adaptação automática 
de idiomas, moedas e 
até tributos, promo-
vendo muito mais agi-
lidade e confiabilidade 
à gestão multinacional.
Independentemente 
das necessidades de 
cada empresa, um ERP 
adequado é capaz de 
modernizar a gestão, 
eliminando processos 
manuais, a duplicação 
de dados e principal-
mente os erros huma-
nos. Assim, é possível 
aposentar definitiva-
mente as planilhas e 
inaugurar uma rotina 
gerencial muito mais 
eficiente.

(*) - É cofundador e diretor 
comercial da Active Cloud 

Solutions, maior parceira da Oracle 
NetSuite na América do Sul.
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escolhe um ERP que 
já tem um CRM, con-
segue integrar todas 
as ações de serviços, 
marketing e vendas 
de modo sincronizado, 
permitindo a melhor 
jornada de compra aos 
clientes e um menor 
custo para as opera-
ções. A integração do 
ERP com o CRM me-
lhora a relação entre 
os departamentos de 
uma empresa, evitan-
do erros, retrabalhos 
e processos burocrá-
ticos.

 3) Business Intelligen-
ce integrado - Com a 
plataforma de BI inte-
grada ao ERP, é pos-
sível combinar dados 
com análises visuais 
para gerar insights de 
negócios significativos 
e acionáveis. O acesso 
a relatórios e informa-
ções relevantes para 
a tomada de decisão 
acontece de forma 

rápida, atualizada e 
segura. 

  Os usuários podem 
ainda personalizar fa-
cilmente as funciona-
lidades à medida em 
que a empresa cresce 
ou muda as suas opera-
ções, proporcionando 
a utilização de um úni-
co sistema. Portanto, 
nem pense em adotar 
uma solução sem Bu-
siness Intelligence.

 4) Automatização dos 
processos internos 
- Nada de trabalhos 
manuais ou passíveis 
a erros. Com um ERP, 
a empresa é capaz de 
operacionalizar todas 
as suas rotinas, auto-
matizar os processos e 
reduzir os erros tanto 
na coleta como na aná-
lise de dados. Todos 
os processos internos 
passam a ser auto-
matizados e padroni-
zados de acordo com 
as melhores práticas 

5G: Precisamos falar sobre segurança

a prática de crimes não deveria ser novidade. Além das 
ocorrências frequentes de ataques, ameaças e fraudes 
divulgadas pela imprensa, o cinema já trouxe para as 
telas diversas obras demonstrando como os riscos po-
dem ser reais.

Alguns roteiros podem até exagerar em algumas 
histórias, mas certas abordagens, mesmo consideradas 
ficção, conseguem antever uma realidade que já estamos 
vivenciando. Por exemplo, na quarta parte da trilogia 
Duro de Matar, no longínquo ano de 2007, o terrorismo 
é praticado com invasões de hackers nos sistemas de 
infraestrutura de grandes cidades, assumindo os contro-
les de comunicações, sistemas financeiros, de energia e 
saneamento e de transportes.

Já em um dos episódios da série Mr. Robot, hackers 
conseguem controlar os dispositivos IoT de uma re-
sidência, ligando e desligando aparelhos, lâmpadas e 
fechaduras com o intuito de invadirem o local. Há muito 
tempo a ficção deixou de ser fantasia para se tornar 
realidade, vide os Jetsons, cujo cotidiano não está tão 
distante do nosso.

(*) - É presidente executivo da Associação das Autoridades de Registro do 
Brasil. MBA em Transformação Digital e Futuro dos Negócios, jornalista, é 

membro titular do Comitê Gestor da ICP-Brasil 
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Pilotos e comissários farão 
greve a partir do dia 29



Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

5www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira, 26 de novembro de 2021

TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S.A. - CNPJ nº 30.589.935/0001-16 - NIRE nº 35.300.537.181
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, hora e local: 16 de novembro de 2021, às 10:00 horas, na sede social. Presença: Totalidade do capital social.
Mesa: Presidente: Carlos Eduardo Toledo Ferraz; Secretário: Cid Vinhate Ferrari Filho. Deliberações: Por unanimidade e
sem quaisquer restrições, os acionistas aprovaram a emissão das Debêntures com as seguintes características e condi-
ções: (i) Valor Total da Emissão: Até R$ 50.000.000,00, na data de emissão. (ii) Número de Séries: A emissão será rea-
lizada em série única. (iii) Quantidade de Debêntures: 50.000 Debêntures. (iv) Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00, na
data de emissão. (v) Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações
de emissão da Companhia. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas
ou certificados. (vi) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real. (vii) Garantias: Para assegurar o cumpri-
mento de todas as obrigações, principais ou acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a ser assumidas
pela Companhia no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures, as Debêntures contarão com a: (a) alienação fiduciá-
ria da totalidade das quotas de emissão da TF 52; (b) alienação fiduciária dos imóveis objeto das matrículas nº 193.362,
192.411, 192.412, 192.413, 192.414, 192.437 e 192.438 e da fração ideal correspondente a 50% dos imóveis objeto das
matrículas nº 193.361 e 192.429, todas do 4º Oficial de Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo/SP, localizado na Rua
Doutor Renato Paes de Barros, nº 955, no qual foi construído o edifício comercial denominado Condomínio Edifício Square
955 (“Imóvel”); e (c) cessão fiduciária dos recebíveis, presentes e futuros, oriundos da exploração do Imóvel. Adicional-
mente, a Companhia deverá constituir, na data de integralização das Debêntures,  (d) um fundo de reserva  a ser utilizado,
caso necessário, para o pagamento das obrigações  assumidas pela Companhia no âmbito das  Debêntures e dos CRI,
sendo certo que o Fundo de Reserva deverá corresponder. a todo e qualquer momento, até o cumprimento integral das
obrigações assumidas ou que venham a ser assumidas pela Companhia no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntu-
res, ao montante equivalente ao valor das 2 últimas parcelas vencidas das Debêntures (amortização de principal e remu-
neração). (viii) Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de  3.654 dias contados da data emissão, ven-
cendo em 18.11.2031, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate antecipado. (ix) Colocação: A dis-
tribuição das Debêntures será privada, sem a intermediação ou esforço de venda de instituições integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários. (x) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atuali-
zado monetariamente. (xi) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Uni-
tário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios, a contar da primeira data de sua integralização,
correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI - Depósito Interfinanceiro de um dia, “over
extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3, acrescida de spread de 2,70% ao ano, base 252 dias úteis. A Remuneração será
calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitá-
rio das Debêntures ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, desde a primeira data de integralização
das Debêntures ou da data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme aplicável, até a data do seu
efetivo pagamento, conforme fórmula a ser definida na Escritura de Emissão de Debêntures. (xii) Periodicidade de Paga-
mento da Remuneração: Os valores devidos a título de Remuneração serão pagos em parcelas mensais e sucessivas,
de acordo com os valores e datas a serem definidos na Escritura de Emissão de Debêntures. (xiii) Amortização: O saldo
do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em parcelas mensais e sucessivas, de acordo com as datas a
serem definidas na Escritura de Emissão de Debêntures, observado o período de carência de 3 anos a contar da data de
emissão. (xiv) Operação Estruturada: Os créditos imobiliários decorrentes da emissão das Debêntures servirão de lastro
para a emissão dos CRI, sendo certo que os CRI serão objeto da Oferta. (xv) Resgate Antecipado Facultativo e Amorti-
zação Extraordinária Facultativa: A Companhia não poderá realizar o resgate antecipado facultativo total ou a amortiza-
ção extraordinária facultativa parcial das Debêntures em circulação anteriormente ao decurso do prazo de 24 meses con-
tado da primeira data de integralização das Debêntures. Após o decurso do prazo previsto acima, ou seja, a partir do 25º
mês, inclusive a contar da primeira data de integralização das Debêntures, a Companhia poderá, realizar o resgate anteci-
pado facultativo total ou a amortização extraordinária facultativa parcial das Debêntures em circulação, na forma a ser de-
finida na Escritura de Emissão de Debêntures, mediante o pagamento de multa de pré-pagamento, cujas taxas serão
definidas na Escritura de Emissão de Debêntures. (xvi) Vencimento Antecipado: As Debêntures terão seu vencimento
antecipado declarado nas hipóteses e nos termos previstos na Escritura de Emissão de Debêntures. Esta ata foi lida, apro-
vada e assinada pelos presentes. Registro JUCESP nº 546.934/21-3 em 24.11.2021.

INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO 
E INVESTIMENTO - INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA 

DE CRÉDITO
CNPJ nº 04.306.351/0001-86 - NIRE nº 35400065656 - REGISTRO NA OCESP nº 2630 

COM SEDE NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA Nº 257, 3º ANDAR - SANTANA 
CEP 02011-000 - SÃO PAULO/SP

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os associados, que nesta data somam 
4.856 (Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, a ser realizada em ambiente virtual, através da ferramenta “Google 
Meet”, no dia 15 de dezembro de 2021 (4ª-feira), em primeira convocação, às 13h00min, com a  
presença virtual de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 14h00min, com a 
presença virtual da metade dos associados mais um e, em terceira e última convocação, às 15h00min, 
com a presença virtual de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos 
na Ordem do Dia:
1. Reforma dos Artigos nos 105 e 106 do Estatuto Social em atendimento à determinação do Banco Central 
do Brasil reportada no expediente nº 8.255/2021-BCB/DEORF/GTBHO de 09 de abril de 2021 (Processo 
nº 0000188148) e, em conformidade com os incisos II e III, do Art. 8º da Resolução CMN nº 4.860/2020;
2. Deliberar sobre a forma de rateio das perdas auferidas no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
em atendimento à determinação do Banco Central do Brasil reportada no expediente nº 22055/2021-
BCB/DESUC de 27 de setembro de 2021 e, em conformidade com o parágrafo único do Art. 9º da Lei 
Federal Complementar nº 130/09;
3. Ratificar a decisão tomada pelo Conselho de Administração na reunião ordinária do mês de outubro 
de 2021 acerca da exigibilidade do capital de associados pessoas jurídicas, que deverá reintegrar  
o Patrimônio Líquido da Sociedade, em consonância com os parágrafos 1º e 2º do Art. 23 do Estatuto 
Social vigente;
4. Aprovação de eventuais diligências, quanto ao que ficar deliberado nos itens anteriores;
5. Outros Assuntos não deliberativos de interesse dos associados.
Observações Gerais:
I - Os cooperados terão o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar o presente edital;
II - Os Cooperados receberão nos seus e-mails as orientações para validação do seu cadastro e 
de participar na Assembleia Geral Digital. O cadastro deverá ser efetuado pelos cooperados até 
01 (uma) hora antes do início da primeira convocação da assembleia geral indicada no edital de 
convocação;
III - Para tornarem válidas as deliberações reportadas nos itens 1 e 2, do presente edital, serão 
necessários os votos de 2/3 (Dois Terços) dos associados presentes.

São Paulo, 26 de novembro de 2021
SR. NATANAEL ÁTILAS ALEVA 

Presidente Conselho de Administração

A importância da inovação em 
programas de treinamento e 

desenvolvimento

O desenvolvimento 
de pessoas em um 
ambiente corporativo 
é um grande desafio 
para  gestores de 
recursos humanos

Principalmente para os  
que buscam o melhor 
aproveitamento das ha-

bilidades de um time através 
do autoconhecimento. Por 
isso, as Práticas Integrativas e 
Complementares (PICs), tra-
tamentos que utilizam recur-
sos terapêuticos baseados em 
conhecimentos tradicionais, 
voltados para prevenir diversas 
doenças; podem ser ferra-
mentas se aplicadas de forma 
estratégica e direcionada, a fim 
de engajar o time e fazer com 
que o “sentir” e o bem-estar 
estejam mais presente no dia 
a dia das corporações.  

A utilização de PICs é algo 
que vem se tornando uma 
tendência em diversos âm-
bitos, principalmente após a 
Covid-19, que nos fez repensar 
e adquirir novos hábitos. Se-
gundo uma pesquisa inédita 
da Fiocruz divulgada no último 
mês, 61,7% dos brasileiros  
recorreram a práticas como 
meditação, fitoterapia, reiki, 
aromaterapia e homeopatia 
durante a pandemia. Diante 
disso, seu uso no ambien-
te corporativo pode ser de 
grande ganho para todos os 
envolvidos. 

Porém, na busca pelo au-
todesenvolvimento de uma 
equipe é importante destacar-
mos um fator imprescindível e, 
muitas vezes, deixado de lado, 
a individualidade. Isso porque 
as pessoas apresentam perfis 
completamente diferentes, 
enquanto uns possuem um 
perfil mais racional e pensan-
te, outros são mais sensíveis 
ou ainda existem aqueles que 
são impulsionados à ação. E 
essa diversidade deve-se ao 
fato de sermos o resultado dos 
chamados “três centros inter-
nos”, que incluem as seguintes 
ações: pensar, sentir e agir. 

Desta forma, conhecer o 
público traçando os perfis a 
serem desenvolvidos de acor-
do com as necessidades de 
cada um é fundamental. Para 
isso, é preciso, antes de mais 
nada, desenvolver mecanismos 
focados no modelo do público/
colaborador que se deseja 
atingir, buscando entender 

seus interesses, preferências 
e gostos para que o aprovei-
tamento seja otimizado e o 
treinamento mais eficaz. 

Neste cenário, é necessário 
oferecer jornadas ou progra-
mas onde os colaboradores 
possam escolher entre quais as 
atividades desejam participar, 
de acordo com sua preferência 
e/ou aptidão. Assim, cada um 
poderá sentir-se à vontade para 
optar pela modalidade de  PICs 
que mais se adeque às suas 
necessidades. Mas, afinal, por 
onde começar um programa de 
desenvolvimento, envolvendo 
essas práticas?

Não existe, de fato, uma 
receita infalível para isso. 
Porém, uma boa forma de 
dar um pontapé inicial nessas 
ações pode incluir a criação de 
desafios semanais, reflexões 
diárias e desafios mensais. Es-
sas iniciativas são ótimas para 
introduzir e apresentar as PICs 
em ambientes corporativos. 
Comece com 10 minutos por 
dia, no início de uma reunião 
semanal que já existe, por 
exemplo e, aos poucos, vá 
inserindo esses momentos na 
rotina da empresa. 

Tudo feito de forma leve e 
humanizada, para que os co-
laboradores possam, cada vez 
mais, conhecer os seus limites 
e habilidades internas, além 
de ter mais bem-estar no seu 
dia a dia. Para criar cada vez 
mais iniciativas nesse sentido, 
é interessante dispor de um 
programa bem estruturado, 
com treinamentos pensados 
para o dia a dia da organização 
onde será inserido, embasado e 
com profissionais preparados. 

Além disso, desenvolver um 
treinamento vai além de ações, 
e inclui o uso de uma linguagem 
adequada para o ambiente cor-
porativo em que será aplicado. 
Cada prática integrativa a ser 
escolhida  deve ser justificada 
com argumentos satisfatórios 
e não serem apenas ações 
isoladas.  

As PICs são uma excelente 
oportunidade de humanizar 
empresas e tornar mais leves 
processos anteriormente tra-
balhosos e levam o “sentir” 
aos treinamentos, propiciando 
melhores resultados. E você, já 
incluiu alguma prática dessa no 
dia a dia da sua organização? 
Se não, o momento é agora!

(*) - Formada em Publicidade e 
Propaganda pela ESPM, é CMO da 

Naomm, empresa especializada 
em atendimento online em práticas 

integrativas e complementares (PICs). 

Giovanna Calvo (*)

Park Capital Empreendimentos e Participações Ltda
CNPJ/MF nº 16.882.418/0001-00 - NIRE nº 35226820113

5ª Alteração Contratual da Sociedade
(A) João André Cardoso de Jesus, RNE nº V807730-V DEAIN/DREX/SR/DPF/SP, CPF/MF 701.760.011-82; 
(B) Hugo Louro e Silva, RG 33.167.743-X SSP/SP, CPF/MF 290.256.318-35; (C) Pedro Almeida França, RG 
10.331.638-6 IFP/RJ, CPF/MF 077.361.847-39; Na qualidade de únicos sócios e representando a totalidade 
do capital social da Park Capital Empreendimentos e Participações Ltda., NIRE 35226820113, CNPJ/MF 
16.882.418/0001-00, com sede à Rua Vergueiro, 3558, conjunto 105, Sala C, Bairro Vila Mariana, São Paulo/SP. 
Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1. Redução do Capital Social: 1.1. Os Sócios resolvem ajustar 
a 4ª cláusula da 5ª Alteração do Contrato Social, em virtude da efetivação da redução do capital social em R$ 
1.999.000,00 passando de R$ 2.000.000,00 para R$ 1.000,00, foi aprovado entre os sócios, nesta data, a redução 
do capital social que tendo em vista o excesso de capital social em relação ao objeto da (“Sociedade”), os sócios 
decidem nos termos do Artigo 1.082, II, da Lei 10.406/2002 (“Código Civil”), a redução de capital ora efetivada, e 
aprovam o cancelamento de 1.999.000,00 quotas. 1.2. Em razão da deliberação acima, a 4ª cláusula do Contrato 
Social passará a vigorar com a seguinte redação: 4ª Cláusula: O capital social é de R$ 1.000,00, dividido em 
1.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada e distribuídas entre os sócios, a saber: (A) João André Cardoso 
de Jesus: 333 quotas, valor R$ 333,00; (B) Hugo Louro e Silva: 334 quotas, valor R$ 334,00; (C) Pedro Almei-
da França: 333 quotas, valor R$ 333,00. 2. Consolidação: 2.1. Em razão das deliberações tomadas acima resol-
vem os sócios promover a consolidação do Contrato Social. E por estarem assim justos e contratados, assinam 
o presente instrumento em 3 vias, de igual teor, na presença de 2 testemunhas. SP, 23/11/2021. Pedro Almeida 
França,  RG nº 10.331.638 - 6 IFP/RJ, CPF/MF nº 077.361.847-39, Hugo Louro e Silva, RG nº 33.167.743-X SSP/
SP, CPF/MF nº 290.256.318-35, João André Cardoso de Jesus, RNE nº V807730-V, CPF/MF nº 701.760.011-82.

Nova Aliança Securitizadora de Recebíveis Empresáriais S.A.
CNPJ: 43.855.315/0001-23

Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima
Aos 02/09/2021, na sede social, reuniram-se em Assembléia Geral, para deliberar sobre a constituição da Nova Aliança 
Securitizadora de Recebíveis Empresáriais S.A., todos os fundadores e subscritores do capital inicial da aludida 
sociedade, a saber: (a) Aparecido da Silva Ribeiro, CPF 041.206.538-03; (b) André Luis Adário, CPF 039.715.328-70, Mesa: 
Aparecido da Silva Ribeiro: Presidente; André Luis Adário: Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 
a constituição de uma S.A., de capital fechado, na forma do disposto na Lei 6.404/76 sob a denominação de Nova Aliança 
Securitizadora de Recebíveis Empresáriais S.A., com capital inicial de R$ 100.000,00, representado por 50.000 
ações ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma e 50.000 ações preferenciais com valor 
nominal de R$ 1,00 cada uma. Percentual de integralização das Ações: Distribuição por subscritor: Aparecido da Silva Ribeiro: 
50%; André Luis Adário: 50%. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente submeteu à apreciação dos subscritores 
o Projeto do Estatuto, cujo texto foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes, sendo o mesmo transcrito a seguir: 
Estatuto Social da Nova Aliança Securitizadora de Recebíveis Empresáriais S.A. Artigo 1°: Nova 
Aliança Securitizadora de Recebíveis Empresáriais S.A., é uma S.A., regida pelo presente Estatuto Social e 
pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2°: A Companhia tem por objeto social: a aquisição e securitização de 
direitos creditórios não padronizados, vencidos e/ou a vencer, performados ou a performar, originados de operações realizadas 
por pessoas físicas ou jurídicas nos segmentos comercial, industrial, prestação de serviços que sejam passiveis de securitização, 
conforme Política de Crédito devidamente aprovada pela diretoria. Emissão de debentures em regime de distribuição privada na 
forma da Lei 6.404/76. Artigo 3°: A companhia tem sede na Rua Tabatinguera, 140 Conjunto 603, bairro Centro, CEP 01020-
901, São Paulo/SP. Artigo 4°: O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Artigo 5°: O capital social da Companhia 
subscrito neste ato é de R$ 100.000,00 representado por 50.000 ações ordinárias e 50.000 ações preferenciais, todas com valor 
nominal de 1,00 um real cada uma. Artigo 6º: A administração da Companhia compete a Diretoria, a qual terá as atribuições 
conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, estando os diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício das 
suas funções. Artigo 7º: A Diretoria será composta no mínimo 2 e no máximo 5 membros, acionistas ou não, residentes e 
domiciliados no país, sendo o Diretor Presidente e Diretor Financeiro, que serão eleitos por 1 período de 3 anos e cujos mandatos 
terminarão sempre na AGO que aprovar as contas do exercício em questão. Artigo 8º: Compete à Diretoria a representação 
ativa e passiva da Companhia e a prática de todos os atos necessários à administração dos negócios. Artigo 9º: Compete ao 
Diretor Presidente e ao Diretor Financeiro, assinar isoladamente para a pratica de todos os atos necessários para que se realize 
integralmente o objeto social, obedecidas, na ordem, as disposições deste Estatuto e que não contrariem as determinações do 
artigo 144 da Lei 6.404/76 e especificamente: a) representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários, Banco 
Central do Brasil e demais órgão relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais; b) representar a Companhia 
junto aos seus investidores e acionistas; c) manter atualizado os registros necessários a Companhia; d) representação ativa e 
passiva da companhia, em juízo ou fora dele especialmente para receber notificação ou citação judicial; e) instalar e presidir 
as reuniões da Diretoria; f) executar as operações e atividades da Companhia; g) implementação dos planos e orçamentos; 
h) representar a companhia perante terceiros; i) assinar carta de anuência; j) outorgar procuração com poderes específicos; k) 
analisar e propor à diretoria políticas, métodos e sistemas de atuação operacional; l) acompanhar a atividade social sob o prisma 
negocial; supervisionar a movimentação econômico-financeira da Companhia; m) requerer a abertura e encerramento de contas 
bancárias e realizar instrução bancária; n) analisar crédito e cobrança; o) gerenciar a equipe de cobrança e recuperação de cré-árias e realizar instrução bancária; n) analisar crédito e cobrança; o) gerenciar a equipe de cobrança e recuperação de cré-rias e realizar instrução bancária; n) analisar crédito e cobrança; o) gerenciar a equipe de cobrança e recuperação de cré-ção bancária; n) analisar crédito e cobrança; o) gerenciar a equipe de cobrança e recuperação de cré-o bancária; n) analisar crédito e cobrança; o) gerenciar a equipe de cobrança e recuperação de cré-ária; n) analisar crédito e cobrança; o) gerenciar a equipe de cobrança e recuperação de cré-ria; n) analisar crédito e cobrança; o) gerenciar a equipe de cobrança e recuperação de cré-édito e cobrança; o) gerenciar a equipe de cobrança e recuperação de cré-dito e cobrança; o) gerenciar a equipe de cobrança e recuperação de cré-ça; o) gerenciar a equipe de cobrança e recuperação de cré-a; o) gerenciar a equipe de cobrança e recuperação de cré-ça e recuperação de cré-a e recuperação de cré-ção de cré-o de cré-é-
ditos; p) avaliar a carteira de clientes. Artigo 10º: O Conselho Fiscal será composto por 3 membros efetivos e igual número de 
suplentes, que funcionara em caráter não permanente. Artigo 11º: A AGO reunir-se-á AGO dentro dos 4 meses após o término 
do exercício social, a fim de serem discutidos os assuntos previstos em lei e AGE quando convocada, a fim de tratar assuntos de 
interesse da Companhia; devendo ser convocada: a) por iniciativa do Diretor Presidente; b) pelo Conselho Fiscal; c) pelos acio-
nistas, nos casos previstos em lei. Artigo 12º: É necessária a aprovação dos acionistas que representem no mínimo a metade 
do capital social com direito a voto para: a) as  matérias listadas no artigo 136 da Lei 6.404/76; b) alterações deste Estatuto Social; 
c) emissão de bônus de subscrição, a adoção de regime de capital autorizado e aprovação dos planos de  compra de ações; d) 
emissão de debêntures conversíveis ou não em ações; e) distribuição de dividendos, em cada exercício em valor superior a 25% 
do lucro líquido ajustado na forma da lei; f) aumento de capital por subscrição, bem como a redução do capital social; g) atribuição 
a terceiros de participação nos lucros da Companhia. Artigo 13°: O exercício social da Companhia terminará em 31/12 de cada 
ano. Artigo 14°: Será distribuído em cada exercício social, como dividendo mínimo obrigatório, o montante de 25% do lucro lí-á distribuído em cada exercício social, como dividendo mínimo obrigatório, o montante de 25% do lucro lí- distribuído em cada exercício social, como dividendo mínimo obrigatório, o montante de 25% do lucro lí-ído em cada exercício social, como dividendo mínimo obrigatório, o montante de 25% do lucro lí-do em cada exercício social, como dividendo mínimo obrigatório, o montante de 25% do lucro lí-ício social, como dividendo mínimo obrigatório, o montante de 25% do lucro lí-cio social, como dividendo mínimo obrigatório, o montante de 25% do lucro lí-ínimo obrigatório, o montante de 25% do lucro lí-nimo obrigatório, o montante de 25% do lucro lí-ório, o montante de 25% do lucro lí-rio, o montante de 25% do lucro lí-í-
quido do exercício, ajustado na forma da legislação vigente. Artigo 15º: A Companhia poderá pagar juros sobre capital próprio. 
Artigo 16º: A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, caso em 
que competirá à Assembleia Geral nomear o liquidante. Artigo 17º: Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP, a julgar 
qualquer questão ou causa que direta ou indiretamente derive da celebração deste Estatuto Social, terminada a leitura do Estatuto 
Social, foi eleita a Diretoria da Sociedade por 1 mandato de 3 anos. Aparecido da Silva Ribeiro, acima qualificado, exercerá o 
cargo de Diretor Presidente; André Luis Adário, acima qualificada, exercerá o cargo de Diretor de Relação com Investidores da 
Companhia. Os diretores ora eleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes prescritos em lei que os impeçam 
de exercer atividades mercantis. Foi, a seguir, aprovada a remuneração global anual de até R$ 200.000,00 para os membros da 
Diretoria. Por fim, foi mencionado que poderá ser utilizado qualquer jornal de grande circulação para, juntamente com o “DOESP”, 
proceder às publicações da sociedade. Nada mais tendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata. SP, 02/09/2021. JUCESP/NIRE S.A. sob n° 3530057864-3 de 13/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Construído com base no 
conceito ‘buy now pay 
later’, o app já conta 

com mais de 25 mil clientes 
cadastrados e é o único no 
Brasil que fornece crediário 
digital para compras fora do 
país, tendo como praça as ci-
dades de turismo de compras 
no Paraguai, como Ciudad 
del Este, Salto del Guairá e 
Pedro Juan Caballero. 

O aplicativo faz parte 
da unidade de negócios 
da Mobile2you chamada 
de Fintech as a Platform, 
especializada em soluções 
para produtos financeiros 
como aplicativos para cartão 
de crédito, bancos digitais, 
plataformas de investimen-
tos e fintechs de maneira 
geral. “Buscamos entender 
a essência do produto digital 
a ser desenvolvido. Partimos 
do pensamento da constante 
evolução digital por meio 
de construções sob-medida 
traduzindo as regras de ne-
gócios em algoritmos que 
geram resultado”, destaca 
Caio Bretones, CEO da Mo-
bile2you. 

Antes do lançamento do 
aplicativo, havia apenas 
duas opções de pagamento 
para brasileiros que realizam 
viagens internacionais com o 
objetivo de fazer compras: o 
dinheiro em espécie ou car-

Renegociar prazo para pagar dívi-
das está longe de ser uma realidade 
apenas das pequenas empresas. O 
estudo sobre Pagamentos no Brasil 
(Brazilian Payment Report), elabo-
rado pela Intrum, mostra que 30% 
das grandes corporações buscaram 
esse tipo de estratégia para lidar com 
a queda no faturamento causada pela 
pandemia da Covid-19.

Esse percentual, inclusive, é maior 
do que o observado entre as PMEs 
(pequenas e médias empresas). 
Nesse grupo, apenas 23% afirmaram 
ter tentado alongar os prazos para 
pagamento de dívidas. “Ninguém 
saiu ileso da crise, mas o fato das 
maiores empresas terem buscado 
mais a renegociação das dívidas 
possivelmente está ligado ao poder 
de barganha maior que elas têm 
com os bancos. Para as PMEs, essa 
negociação pode ser um pouco mais 
difícil”, afirma Ulisses Rodrigues, 
CEO da Intrum Brasil.

A renegociação das dívidas foi a 
principal estratégia utilizada entre 
as grandes empresas para lidar com 
a crise. Em segundo lugar, aparece 
a decisão de acelerar a digitalização 

do negócio, medida adotada por 
27% das companhias. “A oferta de 
produtos e serviços online explo-
diu em todos os setores, do varejo 
aos serviços. Esse é um ‘legado’ 
da pandemia, porque a mudança é 
permanente, os negócios não vão 
voltar ao modus operandi anterior”, 
destaca o executivo.

Ao mesmo tempo, investimentos 
estratégicos tiveram que ser adiados 
ou cancelados em 21% das grandes 
empresas, percentual maior do que 
aquele verificado nas PMEs (15%). 
“Se pensarmos por outro lado, quase 
80% das empresas mantiveram seus 
investimentos estratégicos, o que 
não é pouco, considerando o tama-
nho da crise e todas as incertezas 
que ela trouxe. Mostra que, apesar 
de tudo, boa parte do empresariado 
manteve uma visão de longo prazo 
para o seu negócio”, diz Rodrigues.

Do outro lado, os clientes também 
passaram a pedir mais prazo para 
pagar as empresas, o que pode cau-
sar descasamento de fluxo de caixa 
para a companhia e prejudicar sua 
capacidade de manter seus próprios 
pagamentos em dia. Entre as grandes 

corporações, 75% afirmaram que 
pagamentos mais rápidos ajudariam 
a melhorar o desempenho sustentá-
vel da empresa e 71% disseram que 
isso permitiria expandir a oferta de 
produtos e serviços. 

“Na crise, a tendência de todo 
mundo é conter gastos. Com as em-
presas não é diferente, mas isso tem 
um impacto inclusive em termos de 
inovação, já que os gastos com P&D 
são reduzidos e novos lançamentos, 
adiados”, afirma o presidente da 
Intrum. O relatório é baseado em 
uma pesquisa realizada em 29 países 
entre 26 de janeiro e 16 de abril de 
2021. 

No total, foram entrevistadas 
11.187 empresas de 11 setores di-
ferentes. No Brasil, 700 companhias 
participaram do estudo, sendo 521 
pequenas e médias empresas e 179 
grandes empresas. O conteúdo do 
relatório foi criado pela Intrum em 
parceria com a Longitude, consulto-
ria especializada em serviços de pes-
quisa para empresas multinacionais 
e investidores, com sede em Londres. 
- Fonte e outras informações: (www.
intrum.com.br).

Primeiro crediário digital 
para compras internacionais
Desenvolvido como uma opção para turistas que realizam compras internacionais, o PowerCredit 
lançou seu aplicativo para Android e iOS

mia e o avanço no combate 
à pandemia, a expectativa 
é que no próximo ano o app 
bata a marca de 100 mil 
usuários. Após cadastro no 
aplicativo, o usuário passa 
por uma avaliação de crédito 
que leva apenas alguns minu-
tos. Aprovada a solicitação, 
o cliente pode fazer suas 
compras nas lojas creden-
ciadas que, em Ciudad del 
Este, oferecem mais de 200 
mil artigos diferentes, entre 
eletroeletrônicos, itens es-
portivos e domésticos, ves-
tuário, produtos de beleza, 
cosméticos e muitos outros. 

O ‘buy now pay later’ vol-
tou a ganhar espaço entre os 
consumidores. As compras 
parceladas sempre foram 
preferência entre os brasi-
leiros, como mostra pesquisa 
divulgada pelo Datafolha, ao 
apontar que 75% dos usu-
ários de cartão de crédito 
parcelam as compras. Frente 
a este cenário, o crediário 
digital é mais uma alternativa 
para os consumidores que 
desejam adotar a compra a 
prazo, mas que não têm a 
opção do cartão de crédito 
internacional. “É justamen-
te para este público que o 
PowerCredit foi desenvolvi-
do”, conclui Paez. - Fonte e 
outras informações: (www.
mobile2you.com.br).
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tão de crédito à vista, já que 
não é possível comprar par-
celado no exterior, conforme 
explica o CEO e cofundador 
da PowerCredit, Gonzalo 
Paez. “Reinventamos o já 
conhecido crediário, porém 
para o exterior. 

O valor da compra será 
feito em dólares e não 
é deduzido do limite do 
cartão de crédito, sendo 
que o montante pode ser 
parcelado em até 12 vezes 
no boleto gerado dentro 
do próprio sistema, com 
parcelas fixas e na moeda 
brasileira”. É uma grande 
vantagem para consumi-
dores que decidem dispor 
de crédito extra para suas 
compras de forma instan-

tânea, sem utilizar o limite 
da conta ou cartões. 

Outro ponto destacado 
por Paez é que os usuários 
só começam a pagar a pri-
meira parcela do boleto 30 
dias após sua compra, sendo 
que as parcelas fixas em 
real facilitam a organização 
dessas despesas. Tendo 
recebido mais de 2 milhões 
de turistas brasileiros em 
2019, de acordo com da-
dos do Grupo Cataratas, o 
Parque Nacional do Iguaçu, 
que abriga as Cataratas do 
Iguaçu, foi o mercado esco-
lhido para o lançamento do 
aplicativo, que visa expandir 
seus serviços também para 
outros países. 

Com a retomada da econo-

Um terço das empresas precisou renegociar 
prazo para pagar dívidas
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 26 de novembro de 20216

interphasesolution_CANVA

Dessa forma, os criadores do Garimpário procuraram 
uma nova plataforma que conseguisse suportar a expan-
são do negócio. Após pesquisas e comparações de preços, 
Emanuele decidiu migrar para a Hostgator, provedora 
mundial de hospedagem de sites e serviços de presença 
online. Com isso, foi possível expandir o site criando sua 
própria marca e vendendo as peças para todo o Brasil. 

Também influenciam na decisão de compra o aspecto 
econômico, a variedade de itens e a exclusividade. 
Emanuele Lazzari é uma dessas pessoas que ado-

ram garimpar peças de roupas em brechós. Dessa paixão, 
criou o Garimpário, um brechó online, que surgiu com o 
intuito de oferecer um estilo autoral e exclusivo para os 
compradores. 

O projeto começou enquanto ela fazia o curso de moda 
na faculdade e se juntou com alguns colegas da graduação 
para vender suas roupas aos brechós físicos. Entretanto, 
o grupo percebeu que os negócios queriam pagar um va-
lor muito abaixo do que a peça realmente valia, ou nem 
comprá-la. 

Com isso, resolveram criar uma loja virtual para expor 
peças com um perfil mais exclusivo. “Comprávamos muitas 
peças bonitas, mas não tínhamos recursos nem tempo 
para manter uma loja física. O e-commerce foi a saída que 
encontramos na época, e acabou se consolidando como 
nosso modelo de negócios até hoje”, conta Emanuele. 

Para conseguir clientes, os sócios sempre apostaram na 
produção de conteúdos e editoriais de moda, com regu-
laridade e qualidade, além de anúncios em redes sociais 
como o Instagram. Outra estratégia é o investimento con-
tínuo na otimização e melhoria do site, garantindo que os 
visitantes tenham uma ótima experiência de navegação e 
que, eventualmente, resulte em uma compra. 

Com dez anos de mercado, o Garimpário passou por 
diversas fases, começando em uma plataforma digital 
que misturava o formato de loja com rede social. Com 
o tempo, as prioridades mudaram e os empreendedores 
migraram para outro serviço e criaram seu próprio site. O 
negócio teve um grande crescimento, mas o servidor que 
utilizavam não tinha capacidade para manter o tráfego 
gerado pela popularização do serviço. 
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ro de acessos entre os três anos utilizando o serviço de 
hospedagem. Ricardo Melo, vice-presidente de Marketing 
da HostGator Américas, relata que a expectativa para o 
mercado é que as compras pela internet aumentem cada 
vez mais. 

“A presença digital permite que as empresas possam 
garantir cada vez mais clientes, com uma abrangência 
muito maior e com menos despesas em materiais ou 
deslocamento de pessoas. No Brasil, ainda temos um 
longo caminho para digitalização, mas percebe-se que a 
realidade do último ano agiu como um catalisador dessa 
transformação”, explica. 

Mesmo durante o período de pandemia, a decisão dos 
empreendedores do Garimpário foi manter a estratégia de 
divulgação, sem interromper a produção e a publicação 
de fotos e conteúdos, embora controlando o orçamento 
e sem um grande investimento. “Montamos um pequeno 
estúdio e estamos, nós mesmos, produzindo as fotos”, 
conta Emanuele. Os sócios e até seus filhos viraram os 
modelos, num esforço para se manterem presentes para 
os clientes.

Apesar de possuírem algumas peças de roupas em lojas 
físicas colaborativas, 80% das vendas são feitas no e-com-
merce, que possui 60 mil pageviews e 18 mil visitantes por 
mês. “Eu faço a analogia que se tivesse essa quantidade de 
pessoas numa loja física, seria completamente inviável”, 
destaca a sócio-fundadora. 

Além disso, Emanuele ressalta que não tem as preo-
cupações dos proprietários de lojas físicas, como trocar 
as peças expostas conforme as estações do ano, ou não 
vender o que não está na arara. No site, os visitantes têm 
acesso a todas as peças, assim, vendem por demanda. 

“O pessoal nos fala que estão indo viajar para um lugar 
frio e precisam de casacos, mas aqui no Brasil é verão. 
Em uma loja física eles não conseguiram achar as peças, 
mas o negócio virtual tem o benefício que todas as peças 
estão sempre expostas", explica.

Mesmo com as dificuldades dos brechós de se destaca-
rem no mercado, devido ao salto de lojas nesse formato, a 
sócia-fundadora do Garimpário diz que buscam conscien-
tizar as pessoas a adquir um novo estilo de vida aliado à 
consciência ambiental. “Usamos o brechó como um meio 
para divulgar o que a gente acredita. Para nós, não é só 
um argumento de venda, é nosso estilo de vida”, afirma 
Emanuele.

Dessa forma, os empreendedores buscam mostrar para 
as pessoas o valor do serviço, já que não vendem apenas 
uma peça, vendem toda a experiência. “A gente 'garimpou' 
um casaco e descobriu que era uma marca famosíssima 
de mais de 200 anos da cidade de Londres que a Família 
Real usava. 

Então essas informações já agregam um valor na peça. 
Esse tipo de coisa que a gente tenta fazer para não ofere-
cer simplesmente uma peça de brechó”, relata. - Fonte e 
outras informações: (https://garimpario.com.br/).
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Estima-se que, atualmente, 21% dos guarda-roupas dos consumidores têm um item de segunda mão, segundo a pesquisa da 
consultoria internacional Boston Consulting Group (BCG). Durante a pandemia, a primeira justificativa para comprar  

essas peças é o caráter sustentável desse mercado, de acordo com 70% dos entrevistados em seis países.
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Compliance as 
a Service: a inovação 

nas mãos do CCO
A consolidação do 
modelo híbrido 
de trabalho, 
considerando o home 
office e a atuação 
presencial, se tornou 
uma realidade nas 
organizações

Mas essa tendência 
traz consigo uma 
série de dificul-

dades e desafios que, 
se durante o último ano 
foram tratados como 
momentâneos, agora pas-
sam a ser permanentes. 
Processos internos que 
foram elaborados com 
uma dinâmica em que 
se depende da pessoa ao 
lado para resolver ou dar 
continuidade ao trabalho, 
precisam ser revistos e 
atualizados. 

Da mesma forma, os 
sistemas utilizados pre-
cisam contemplar essas 
mudanças de ambiente 
descentralizado e aumen-
tar o nível de controle e 
indicadores gerados a fim 
de possibilitar, cada vez 
mais, um monitoramento 
remoto das atividades e 
dos riscos organizacio-
nais. 

Para as atividades de 
compliance, este novo ce-
nário se torna ainda mais 
crítico e complexo, pois, à 
medida que se precisa en-
xergar o que acontece na 
empresa sem, no entanto, 
poder estar presente em 
todos os lugares - que 
era a realidade de antes, 
novos modelos precisam 
surgir para que os planos 
sejam executados, assim 
como as atividades acom-
panhadas e realizadas 
devem compreender o 
menor risco, mesmo se 
mantendo ágil e eficiente. 

Na esteira das novida-
des para o novo cenário, 
é possível citar algumas 
medidas que se desta-
cam para modernizar as 
rotinas de conformidade 
nas empresas, colocando 
nas mãos do CCO (Chief 
Compliance Officer) um 
modelo que mescla a 
terceirização aos esforços 
internos. Estamos falando 
do Compliance as a Se-
vice, que traz iniciativas 
como: 
	 •	Uso	 de	 plataformas	

de serviços, como de 
Due Diligence, para 
realizar avaliações 
completas de empre-
sas ou indivíduos, em 
poucos segundos, e 
gerar uma série de 
alertas que podem 
ser respondidos por 
diferentes pessoas da 
organização ou fora 
dela, porém manten-
do o controle geral 
de quem demandou 
essas ações de forma 
centralizada dentro 
da plataforma, con-
tando com prazos e 
tarefas bem definidas, 
permitindo obter in-
dicadores de gestão 
e risco, além do mo-
nitoramento contínuo 
de entidades. 

	 •	Adoção	de	um	Canal	
de Denúncias estrutu-
rado para possibilitar 
que toda a apuração 
do relato seja feita via 
plataforma, gerando 
tarefas para os en-

volvidos na apuração, 
além do acompanha-
mento de um plano 
de ação e indicadores 
operacionais e estra-
tégicos, refletindo a 
efetividade da ferra-
menta e das ações 
realizadas. 

	 •	A	 utilização	 de	 fer-
ramentas de gestão 
de conflitos de inte-
resses, declaração de 
brindes e presentes 
e de relacionamento 
com setor público de-
vem dar a visibilidade 
de como estes assun-
tos estão difundidos 
dentro da organização 
e qual o tratamento 
adequado dado a cada 
uma das ações, que vai 
alimentar, no futuro, a 
elaboração de planos 
de treinamento e co-
municação, bem como 
a revisão dos norma-
tivos e do código de 
ética. 

	 •	Acompanhamento	dos	
treinamentos e dos 
termos de aceite de-
vem ser constantes, a 
fim de assegurar que a 
cultura de compliance 
continue permeando 
todos os níveis orga-
nizacionais. 

	 •	Finalmente,	 terceiri-
zar parte das funções 
operacionais do com-
pliance, deixando as 
atividades estratégi-
cas, assim como as 
tomadas de decisão, 
para o compliance 
officer. Esta é uma 
forma de se otimizar o 
tempo, que está cada 
vez mais escasso e 
com demandas cada 
vez maiores em função 
do distanciamento 
social, uma vez que os 
profissionais tendem 
a procurar mais suas 
áreas de compliance 
para tirar dúvidas ou 
trazer situações de 
riscos, de acordo com 
pesquisa do SCCE 
(Society of Corprate 
Compliance & Ethics). 

Por trás de todas es-
sas plataformas, o com-
pliance officer deve ser 
capaz de concatenar os 
diferentes indicadores, 
workflows e planos de 
ação para garantir o me-
lhor uso das ferramentas 
e dos resultados obtidos. 
Plataformas integradas, 
que concentram diferen-
tes atividades e pilares do 
compliance, são o futuro 
para uma gestão eficiente 
e focada, visto que a análi-
se conjunta dos indicado-
res pode trazer elementos 
com riqueza de informa-
ção, muito diferente de 
quando é feito de forma 
isolada, restringindo algu-
mas identificações. 

Ter estas informações 
na mão passa a ser funda-
mental para o compliance 
officer e saber como uti-
lizá-las de forma a maxi-
mizar os resultados da 
estrutura de compliance 
poderá ser o grande di-
ferencial dos compliance 
officers do futuro. 

(*) - É diretor associado de 
diligências; (**) - É diretor associado 

de Riscos & Compliance. Ambos 
são da ICTS Protiviti, empresa 

especializada em soluções para 
gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora
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Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

que investem em comuni-
cação com os colaboradores 
possuem 54% mais asserti-
vidade nos projetos, com-
parado com as que pouco 
investem no setor. 

Segundo Rodrigo Cabral, 
diretor comercial da Pro-
gic - empresa líder em TV 
corporativa no Brasil, uma 
comunicação interna efi-
ciente é capaz de transfor-
mar pensamentos e gerar 
lucro.	 “Uma	 pesquisa	 da	
Capitalizing on Effective 
Communication, da Tower 
Watson, mostrou que as 
empresas que apostam na 
estratégia têm um retorno 
financeiro 47% maior,ou 
seja, essa troca vai além de 
aumentar o engajamento e 
produtividade do time”. 

Para ajudar as companhias 
a entender essa importân-
cia, Rodrigo destaca quatro 
motivos para apostar em 
comunicação interna para se 
destacar no mercado: 
 1) Engajar os funcio-

nários - Funcionários	
engajados trazem mais 
resultados à empre-
sa, esclarece Rodri-
go Cabral, citando a 
pesquisa The Impact 
of Employee Engage-
ment on Performance, 
realizada pela Harvard 
Business Review, que 
mostra que 71% das 
empresas concordam 
que o engajamento do 

A comunicação interna se tornou muito mais que o e-mail e o 
panfleto, ela é a nova vantagem competitiva.

Quatro motivos para apostar 
em comunicação interna

Mensurar o impacto da comunicação interna é um desafio para todos. Porém, quando bem planejada e 
executada, ela passa a ser fundamental e estratégica no ambiente corporativo

comunicação entre as 
verticais da empresa e 
servir de espaço para 
que qualquer funcio-
nário possa participar 
da construção de con-
teúdo. 

 4) Fortalecer a cultura 
interna - Uma	 das	
principais funções da 
cultura corporativa 
é guiar as atitudes, 
alinhar os colabora-
dores aos objetivos, 
promover valores em 
comum e proporcionar 
experiências únicas 
para eles. Quando a 
comunicação interna 
trabalha baseada na 
cultura, o verdadeiro 
“vestir a camisa” é 
vivido pelos colabora-
dores, e a sensação de 
pertencimento com a 
empresa aumenta. 

O especialista em comu-
nicação interna destaca 
que a comunicação, seja 
por e-mail, painéis ou outros 
canais, entra como um canal 
disseminador das informa-
ções e é um instrumento de 
ações que podem traduzir os 
valores da empresa - como 
reconhecimento, transpa-
rência, bem-estar, desenvol-
vimento profissional, entre 
outros.	 “A	 comunicação	
interna se tornou muito mais 
que o e-mail e o panfleto, ela 
é a nova vantagem competiti-
va”,	conclui	Cabral.	-	Fonte	e	
outras informações, acesse: 
(https://progic.com.br/).
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funcionário é muito 
importante para seu 
sucesso.	A	comunica-
ção interna deve falar 
sobre a empresa, mas 
também sobre o que 
os colaboradores têm 
interesse em saber e os 
canais de comunicação 
são essenciais nesse 
movimento. 

 2) Alcançar todos os co-
laboradores - Apesar	
de ter colaboradores 
em casa, no escritório 
e no ambiente fabril, é 
importante que todos 
tenham acesso às in-
formações estratégicas 
da companhia. Isso 
aproxima as verticais, 
garante transparên-
cia e também ajuda 
no fortalecimento da 
cultura	 interna.	 Uma	
das formas de atingir 
esse objetivo é com um 
canal de fácil acesso, 
como a TV Corporati-
va. 

  Quando instalada em 
locais estratégicos na 
empresa, é possível 
tornar a informação 
mais acessível, sem 
barreiras de acesso. 
Essa transparência 
garante que todos da 
empresa estejam de-
vidamente informados, 
evitando problemas 
maiores como a famosa 
‘rádio corredor’ , fake 
news e anseios. 

 3) Aproximar as ver-
ticais - Equipes tra-
balham melhor quan-
do estão integradas, 
guiadas por um único 
objetivo e lideradas por 
pessoas que, apesar de 
estarem em um nível 
hierárquico acima, são 
vistas como uma figura 
ao lado de seu time 
para solucionar pro-
blemas e comemorar 
vitórias. O papel da co-
municação é informar 
a todos, direcionar a 

Mônica Camargo Tracanella (*)        

A	 pandemia	 realmente	 nos	 fez	
pensar. Colocou a vulnerabilidade 
bem à nossa frente e nos fez refle-
tir profundamente sobre a vida – a 
família, o trabalho, as relações, e 
tudo aquilo que mais vale a pena. 
Nesse sentido, muitos profissionais 
sentiram um verdadeiro “despertar”, 
dando-se conta de que não estão 
felizes no trabalho ou simplesmente 
que não estão levando a vida que 
desejaram, e que precisam fazer 
algo	 para	 mudar.	 Um	 estudo	 do	
IBGE aponta que 53% dos brasileiros 
querem mudar de profissão, após a 
pandemia da Covid-19. Para quem 
se enquadra nessa pesquisa, o ideal 
é realizar uma transição planejada:
	 •	Entenda	 o	 quê,	 exatamente,	

não está funcionando para você: 
tente listar tudo que vem te de-
sagradando. É muito importante 
conseguir ter essa visão para 
poder entender quais pontos 
estão dentro do seu círculo de 
influência, ou seja, pontos nos 
quais você pode atuar, e quais 
você tem pouco ou nenhum 
controle – e seria perda de tempo 
ficar lutando contra eles;

	 •	Liste	 as	 coisas	 que	 estão	 indo	
bem: conseguir enxergar, em 
meio ao “caos”, a parte cheia do 
copo, ajuda a aliviar um pouco o 
peso do momento e se reenergi-
zar para enfrentar o que deve ser 
enfrentado;

	 •	Explore	 suas	 possibilidades	
(dentro e fora da empresa atual):  
é hora de olhar ao redor e iden-

tificar, ainda dentro da própria 
empresa onde você atua, que 
possíveis movimentos podem ser 
feitos para que você encontre o 
que	procura.	Uma	transferência	
para alguma outra área? Prepa-
rar-se para algum outro cargo? 
Responder para um novo líder?

	 •	Faça	seu	plano	de	ação:	momento	
de pensar em tudo que precisa 
ser feito para atingir seus ob-
jetivos.	 Revisar	 seu	 LinkedIn?	
Aquecer	sua	rede	de	contatos?	
Turbinar seu conhecimento com 
novos cursos? Buscar apoio pro-
fissional?

Boa sorte!

(*) - É estrategista em Personal Branding.

Mudar de profissão


