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O mercado de computadores fechou 2020 em alta, continuou cres-
cendo nos três primeiros meses de 2021 e seguiu o mesmo ritmo no 
segundo e no terceiro trimestre, com vendas de 2 milhões de com-
putadores em abril, maio e junho e de 2,3 milhões em julho, agosto 
e setembro. Os volumes são 60,2% e 41,3% a mais do que no 2º e 
no 3º trimestre de 2020, que já tinha sido bom para o setor, e fazem 
parte dos estudos IDC Brazil PCs Tracker 2Q2021 e IDC Brazil PCs 
Tracker 3Q2021, realizados pela IDC Brasil, líder em inteligência de 
mercado, serviços de consultoria e conferências com as indústrias 
de Tecnologia da Informação e Telecomunicações.  

Mercado de PCs segue em alta no país

Mais da metade dos brasileiros - 53% - declararam em pesquisa 
do Instituto Ipsos, encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, 
que seu bem-estar mental piorou durante a pandemia. Se antes as 
empresas já vinham trilhando um movimento de olhar para a saúde 
mental no ambiente de trabalho, agora esse propósito se fortalece 
como uma das principais tendências para 2022.  

RH em 2022: tendências e saúde mental devem 
seguir em alta

Não é segredo que acompanhar as tendências de transformação 
digital e investir em tecnologias de ponta são a chave para manter a 
competitividade das empresas no mercado. Nesse sentido, o conceito 
de hiperautomação tem ganhado força na agenda corporativa, uma 
vez que contribui estrategicamente para a aceleração do desenvolvi-
mento dos negócios. De acordo com uma recente previsão divulgada 
pelo Gartner, o mercado mundial de softwares de hiperautomação 
deve aumentar 23% até 2022, chegando à US$ 596,6 bilhões.  

Você está pronto para a onda de hiperautomação?
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Negócios em Pauta

China descobre cemitério de mais de 3 mil anos
Um cemitério com cerca de três mil anos foi descoberto na 

vila de Shaojiapeng, em Anyang, na província central de Henan, 
informou a agência estatal de notícias Xinhua. O local foi encon-
trado há alguns dias por especialistas do Instituto de Descobertas 
Culturais e Arqueologia. Situado há cerca de 2,4 km de distância 
do palácio e do templo ancestral do sítio arqueológico de Yin 
Xu (foto), em ruínas consideradas patrimônio da Unesco, os 
arqueólogos acreditam que era uma área habitacional para o clã 
Ce - um nome que foi encontrado gravado em bronze na área. 
Os trabalhos já duram dois anos e, ao todo, foram encontradas 
18 fundações de edifícios, 24 tumbas, quatro fossas repletas de 
restos mortais de cavalos e de seis carruagens, além de vários 
artefatos de bronze, jade e pedra, além de conchas. Há ainda 
outros "mistérios" a serem revelados, incluindo qual era o status 
social do clã Ce, as suas subdivisões e a relação com a família 
real Shang (ANSA).    Leia a coluna completa na página 3
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Comece 2022 aprendendo a criar conteúdo 
para as Mídias Digitais

@A Maxxi Trainning, plataforma de capacitação e atualização técnica 
dos profissionais do setor automotivo brasileiro, elaborou com 

o apoio do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) uma série de cursos de Mídias Sociais voltados ao primeiro 
emprego. Denominado de Primeiro Ofício e totalmente gratuito, o pro-
grama se inicia na segunda quinzena de janeiro com 20 alunos e já tem 
outras etapas programadas para fevereiro. Os temas são dois: Aprenda 
Criar Conteúdo para Mídias Digitais e Aprenda Criar Posts nas Redes 
Sociais. Os pré-requisitos para se inscrever nos cursos, com 20 vagas 
por edição no total, é ter mais de 18 anos e ser iniciante no assunto. 
Inscrições: https://www.maxxitrainning.com.br/cursos-e-aulas/#oficio ou 
via whatsapp +55 19 9 9933-7227. Ao final do curso, todos receberão 
certificados.    Leia a coluna completa na página 2
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No dia 1º de janeiro, a 
Síndrome do Burnout passou 
a ser oficialmente reconhecida 
como doença ocupacional pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS). 

E por que é tão importante começar-
mos o ano falando sobre esse as-

sunto? Estamos no mês da campanha 
Janeiro Branco, que objetiva alertar 
para a importância de começarmos 
um novo ciclo de forma mais saudável 
e tranquila, priorizando a nossa saúde 
emocional e bem estar. 

 
Mais do que nunca, é necessário 

trabalhar alguns pilares de nossos com-
portamentos e relacionamentos com 
outras pessoas. Com isso conseguimos: 
bem-estar, equilíbrio nas adversidades, 
gerenciamento das emoções.

Além da campanha, diversas pesqui-
sas mostram o impacto da pandemia 
na vida de diversos profissionais, uma 
delas da Fundação Oswaldo Cruz, 
mostrou que durante o período de 
isolamento social, quase 50% dos 
colaboradores foram afetados pela 
ansiedade e depressão. 

Além disso, de acordo com pesquisa 
da Secretaria Especial da Previdência 
e do Trabalho, os últimos dois anos 
foram campeões de afastamento por 
questões de transtornos mentais e 
comportamentais. A Psicologa Shana 
Wajntraub (*) explica algumas práti-
cas para evitar o Burnout:

Entre as práticas mais relevan-
tes para a saúde mental na neu-
rociência, saber descansar a mente e 

Síndrome de Burnout: como evitar 
essa doença ocupacional
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se afastar de estímulos associados ao 
trabalho nos fins de semana e feriados 
é fundamental. “Em 2021, percebi o 
quanto as pessoas ficaram sobrecarre-
gadas e com estresse alto, que levou a 
sintomas como falta de atenção e até 
de memória”, comenta Shana. 

 
Buscar atividades que tragam 

prazer, como: atividades físicas leves 
e moderadas, práticas de relaxamento 
como massagem (ou auto-massagem 
e alongamento) e meditação; práticas 
espirituais, caso seja praticamente de 
alguma religião;

escutar músicas que aprecia; contato 
com a natureza, como ir a praia ou ao 
campo;

práticas alimentares, evitando café 
em excesso e consumo de comidas 
processadas.

Escolher uma dieta com alimen-
tos leves (oleaginosas, chás, verduras, 
frutas e peixes) ou até mesmo práticas 
de jejum, caso conheça esta prática.

O quarto é manter vínculos sociais 
satisfatórios e recompensadores, 
como encontrar bons amigos, familia-
res, namorar. Um estudo clássico de 
Harvard mostrou que a solidão é um 
forte preditor de problemas de saúde 
e, inclusive, morte precoce.

 
Mais importantes: sono regu-

lar - Todos esses estímulos estão 
associados a regulação de aspectos 
neurofisiológicos do organismo, 
como regulação intestinal, liberação 
de endorfinas e endocanabinóides e 
regulação de sistema dopaminérgico e 
serotoninérgico. É importante consi-
derar que nem sempre é possível ade-
rir a todas essas práticas, mas quanto 
mais conseguir ajustar tais aspectos, 
mais eficiente será sua recuperação 
ou prevenção ao Burnout.

(*) - Psicóloga com MBA em Gestão de Pessoas 
pela UFF, pós em neurociências pelo Mackenzie 

e mestranda em comunicação e análise de 
comportamento pela Manchester Metropolitan 

University, é CEO e Fundadora  
da Eleve Consulting. 

MERCADO DE TRABALHO REMOTO

AS NOVE CARREIRAS QuE MAIS CONTRATAM 
BRASILEIROS AO REDOR DO gLOBO     Leia na página 4

Revalida abre inscrições
O Inep publicou o edital para 

a edição de 2022 do Revalida. As 
inscrições ficarão abertas entre os 
próximos dias 17 e 21, e a prova 
está marcada para 6 de março. O 
participante deve ser brasileiro ou 
estrangeiro com situação legal de 
residência e possuir diploma de ins-
tituição superior reconhecido pelo 
MEC ou órgão equivalente do país 
onde foi obtido. Inscrições: (http://
revalida.inep.gov.br/revalida/).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/as-nove-carreiras-que-mais-contratam-brasileiros-ao-redor-do-globo-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-08-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-08-a-10-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-08-a-10-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/rh-em-2022-tendencias-e-saude-mental-devem-seguir-em-alta/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/voce-esta-pronto-para-a-onda-de-hiperautomacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mercado-de-pcs-segue-em-alta-no-pais/


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

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, sábado a segunda-feira 08 a 10 de janeiro de 20222

O fim do 
seguro-desemprego 
e da multa do FGTS

Um dos memes mais 
famosos da internet 
é o que usa a capa 
do primeiro disco de 
Chico Buarque para 
retratar a diferença 
entre expectativa e 
realidade

Isso porque na obra, 
o artista aparece em 
uma das fotos com 

um grande sorriso nos 
lábios, remetendo a 
pensamentos positivos, 
como o que as pessoas 
têm quando recebem 
boas notícias ou alimen-
tam grandes esperanças. 
Enquanto isso, em outra 
foto, logo ao lado, o 
cantor aparece com um 
semblante fechado e 
o olhar apreensivo da-
queles que acabaram de 
entender que as coisas 
não correram tão bem 
como o planejado.

Infelizmente o meme 
da expectativa e reali-
dade tem se repetido 
no ambiente trabalhista 
brasileiro desde a Refor-
ma Trabalhista de 2017 
e corre o risco de ter um 
novo capítulo em 2022. 
O Governo Federal, por 
iniciativa do ministro 
Paulo Guedes, formou 
um grupo de estudos 
denominado “Grupo de 
Altos Estudos do Traba-
lho” (GEAT), que objeti-
va propor mudanças na 
legislação trabalhista, ou, 
uma nova “minirreforma 
trabalhista”.

Uma das propostas do 
GEAT, que é formado por 
economistas, juristas e 
acadêmicos, é de acabar 
com o Seguro Desem-
prego e a Multa de 40% 
do FGTS. O argumento é 
de que a retirada destes 
direitos do trabalhador 
diminuirá a rotatividade 
dos empregados e libera-
rá recursos das empresas 
para o investimento em 
novas contratações. Des-
ta forma, a expectativa 
dos defensores destas 
mudanças é de que as 
medidas contribuam 
para a redução dos ele-
vados níveis de desem-
prego do país. 

Apesar disso, existem 
especialistas temendo 
que a realidade seja 
totalmente contrária. 
Conceitualmente, o Se-
guro Desemprego tem 
por finalidade: “prover 
assistência financeira 
temporária ao trabalha-
dor desempregado em 
virtude de dispensa sem 
justa causa, inclusive a 
indireta, e ao trabalha-
dor comprovadamente 
resgatado de regime de 
trabalho forçado ou da 
condição análoga à de 
escravo”. 

Assim, o empregado 
que for demitido sem 
justa causa e tiver tra-
balhado ao menos 12 
meses nos últimos 18 
meses antes de solicitar 
o seguro pela primeira 
vez, ou na segunda soli-
citação tiver trabalhado 

ao menos o período de 
9 meses, sendo que nas 
demais situações, se o 
empregado tiver tra-
balhado o período de 6 
meses, fará jus ao Seguro 
Desemprego na seguinte 
proporção: 
 1) 3 parcelas se com-

provar no mínimo 6 
meses trabalhados;

 2) 4 parcelas se com-
provar no mínimo 12 
meses trabalhados;

 3) 5 parcelas a partir 
de 24 meses traba-
lhados.

Em relação à multa 
de 40%, destaca-se 
que o referido valor 
incide sobre o fundo 
de garantia depositado 
pelo empregador du-
rante todo o contrato 
de trabalho. Em outras 
palavras, o fundo re-
presenta o depósito na 
conta vinculada do valor 
de 8% sobre o salário do 
empregado por mês tra-
balhado. Já em caso de 
desligamento sem justa 
causa, o empregado fará 
jus ao levantamento do 
valor depositado em sua 
conta vinculada, mais 
a multa de 40% sobre 
este valor.

O Seguro Desemprego 
e a Multa supracitada 
visam amparar o empre-
gado no momento em que 
foi demitido, facilitando 
sua subsistência enquan-
to se recoloca no merca-
do de trabalho. Por outro 
lado, referidas verbas 
elevam o valor que deve 
ser dispendido por um 
empregador para con-
tratar um empregado, o 
que, em tese, diminuiu 
o número dos empregos 
formalizados. 

Sindicalistas afirmam, 
por sua vez, que a elimi-
nação destas obrigato-
riedades oferecerá ainda 
maior facilidade para  as 
empresas demitirem, o 
que aprofundaria ainda 
mais o desemprego e a 
alta rotatividade. Por 
enquanto, a discussão 
se encontra apenas na 
categoria de um estudo, 
que apesar da proposta 
apresentada, não tem 
ainda sequer uma previ-
são de que seja votado no 
Congresso. 

Apesar disso, mesmo 
considerando que os 
impactos decorrentes 
dessas propostas sejam 
imprevisíveis, seja para 
o lado negativo ou para 
o lado positivo, a experi-
ência da reforma adminis-
trativa (tão comemorada 
e tão pouco efetiva em 
termos de resultados 
práticos) sugere que a 
discussão seja feita com 
muito mais cuidado para 
evitar que a transfor-
mação do semblante do 
Chico Buarque na capa 
do seu disco  não se repita 
nas faces de milhões de 
trabalhadores brasileiros 
mais uma vez. 

(*) - É advogado trabalhista do Juveniz 
Jr. Rolim Ferraz Advogados 

(http://juvenizjr.com.br/).

Marcus Vinícius Suruagy Amaral Borges (*)

De fato, a pandemia da 
Covid-19 promoveu um 
desenvolvimento signifi-
cativo, nos anos de 2020 
e 2021, em tudo o que diz 
respeito à tecnologia, mas 
2022, mesmo antes de nas-
cer, já tem a fama de ser “o 
ano da automação”. Quem 
faz a afirmação é a Gartner, 
empresa de consultoria que 
faz introspecções para a 
melhor tomada de deci-
sões. 

Em uma pesquisa, a mul-
tinacional garante que mais 
de 80% das organizações 
indicam continuação e, 
em alguns casos, aumento 
de gastos em automação 
no ano vindouro. David 
Groombridge, vice-pre-
sidente de pesquisa da 
Gartner, explicou que, 
dentro desse contexto, com 
os líderes executivos e os 
Conselhos de Administra-
ção buscando crescer por 
meio de conexões digitais 
diretas com os clientes, as 
prioridades dos Chief Infor-
mation Officers (CIOs) de-
vem refletir esses mesmos 
imperativos de negócios. 

Então, ele aconselha aos 
CIOs que encontrem solu-
ções que multipliquem o 
esforço das respostas de 
TI para permitir a automa-
ção, criando assim bases 
técnicas resilientes, cujas 
capacidades de escalabi-
lidade liberarão dinheiro 
para investimentos digitais. 
As mudanças, segundo 
ele, têm suas tendências 
apontadas em três gran-
des blocos: confiança na 
automação, crescimento 
acelerado e transformação 
esculpidas. 

Emauri Gaspar, Co-Fou-
nder da Run2Biz, enaltece 
que o atual momento eco-
nômico, aliado à altíssima 
concorrência do mercado, 
tem exigido que as em-
presas renovem suas ati-
vidades e mantenham-se 

Lucas Camargo (*)
 

Autorizado em novem-
bro de 2020, o novo 
modo de pagamen-

to eletrônico instantâneo 
surgiu com a promessa de 
acabar com taxas de trans-
ferência para a pessoa física 
e permitir operações finan-
ceiras vinte e quatro horas 
por dia. 

O Pix se estabeleceu como 
uma alternativa aos modelos 
até então mais utilizados 
no país para a realização de 
pagamentos e transferên-
cias, como TED e DOC. A 
novidade não trouxe mudan-
ças apenas nos hábitos das 
pessoas físicas e impactou 
diretamente as empresas, 
inclusive os negócios eletrô-
nicos. Conhecido por permi-
tir uma venda não presencial 
por meio de uma ferramenta 
eletrônica e oferecer muita 
comodidade, o e-commerce 
é um dos tipos de comércio 
mais relevantes do país. 

De acordo com dados da 
ABComm, em parceria com 
a Neotrust, o crescimento 
nas vendas via esse modelo 
foi de 68% em relação a 2019. 
Com os impactos no modo 
de consumo da população 
trazidos pela pandemia, a 

O Pix diminui as chances de um boleto ser gerado pelo cliente e 
depois não ser pago.

Poupança 
teve retirada 
líquida de 
R$ 35,5 bi

Pressionada pelo fim do 
auxílio emergencial, pelos 
rendimentos baixos e pelo 
endividamento maior dos 
brasileiros, a caderneta 
de poupança registrou, em 
2021, a terceira maior reti-
rada líquida da história. No 
ano passado, os investido-
res sacaram R$ 35,5 bilhões 
a mais do que depositaram, 
informou o Banco Central 
(BC). A retirada líquida 
– diferença entre saques 
e depósitos – só não foi 
maior que a registrada em 
2015 (R$ 53,57 bilhões) e 
em 2016 (R$ 40,7 bilhões). 

Naqueles anos, a forte 
crise econômica levou os 
brasileiros a sacarem re-
cursos da aplicação. Em 
2020, a caderneta tinha 
registrado captação líquida 
– diferença entre depósitos 
e retiradas – recorde de 
R$ 166,31 bilhões. No ano 
retrasado, o pagamento 
do auxílio emergencial de 
R$ 600, depositado em 
contas poupança digitais, 
inflou o saldo da poupança. 
A instabilidade no mer-
cado financeiro no início 
da pandemia da Covid-19 
também aumentou tempo-
rariamente as aplicações na 
caderneta.

Apesar do resultado 
negativo no ano, em de-
zembro, os brasileiros de-
positaram R$ 7,66 bilhões 
a mais do que sacaram da 
poupança. O valor é 62,8% 
menor que a captação 
líquida de R$ 20,6 bilhões 
registrada em dezembro 
de 2020. Tradicionalmente, 
os brasileiros depositam 
mais na caderneta em 
dezembro, por causa do 
pagamento da segunda 
metade do décimo terceiro 
salário (ABr).

Como o Pix está 
impactando o e-commerce?
O Banco Central apresentou o Pix no ano passado e, em pouco tempo, ele se tornou um serviço 
indispensável para muitos brasileiros
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dos boletos emitidos não são 
quitados pelos compradores, 
por exemplo. 

A espera até o dia seguinte 
para o dinheiro cair na conta 
da empresa após uma TED 
feita depois do horário co-
mercial, outra coisa comum, 
não acontece mais com o 
Pix, afinal, o valor da com-
pra é entregue ao vendedor 
imediatamente. Com essa 
velocidade e assertividade 
no pagamento, fica ainda 
mais fácil organizar o fluxo 
de caixa, elemento funda-
mental de qualquer negócio.

Empresários que detêm 
um e-commerce devem estar 
antenados constantemente 
às novidades que o mercado 
oferece, especialmente em 
relação a diversas funcio-
nalidades que têm o intuito 
de oferecer agilidade no 
processo de compra. 

Clientes que utilizam ferra-
mentas digitais para adquirir 
produtos desejam, acima de 
tudo, conforto e velocidade 
no atendimento e entrega; 
por isso, facilitar o pagamen-
to a um toque no celular é 
mais do que necessário para 
qualquer e-commerce.

(*) - É CEO da Instabuy, plataforma de 
e-commerce que oferece serviços a 

supermercados e produtores orgânicos.

ABComm estima que 20,2 
milhões de consumidores 
realizaram pela primeira vez 
uma compra pela internet 
no ano passado. Além disso, 
a associação considera que 
150 mil lojas passaram a 
vender também por meio das 
plataformas digitais. 

 Diante dessa mudança na 
forma de consumo do públi-
co nacional e da relevância 
do e-commerce no varejo 
brasileiro, como o Pix impac-
ta o segmento? De antemão, 
o serviço autorizado pelo BC 
facilita que os varejistas do 
comércio eletrônico reali-
zem suas vendas, afinal, com 
o Pix não é necessário que 
sejam imprimidos boletos ou 

similares — a velocidade de 
identificação do pagamento 
realizado pelo comprador 
facilita que o e-commerce 
finalize a compra e já embale 
o produto e o destine ao 
endereço final. 

Além disso, o novo mo-
delo de pagamento agiliza 
quitações da empresa junto 
aos fornecedores de merca-
dorias e, por consequência, 
permite que haja maior 
produtividade operacional 
no dia a dia. Ademais, o Pix 
diminui as chances de um bo-
leto ser gerado pelo cliente 
e depois não ser pago, como 
muitas vezes acontece — um 
levantamento da ABComm 
estima que entre 30 e 50% 

Momento da automação: o que 
esperar de um ano transformador?

eficientes. E não há como 
garantir a alta produtividade 
e, ao mesmo tempo, reduzir o 
tempo de execução de tare-
fas e processos, sem investir 
em automação. 

Em suas palavras, quem 
não acompanhar essa ten-
dência sofrerá com: produ-
ção limitada; lentidão dos 
processos (afinal, quanto 
maior a quantidade de ta-
refas manuais, maior será o 
tempo gasto para a conclu-
são das atividades); falta de 
padrão de resultados (par-
ciais ou finais), com modos 
confusos e complexos; pior 
aproveitamento de funcio-
nários; muito retrabalho; 
e, por último, aumento de 
custos de forma geral.

Em seu parecer, se por 
um lado os negócios que 
não investem em automa-
ção só têm a perder, os que 
constituem a prática como 
uma filosofia do negócio só 
têm a triunfar, a começar 
pela gestão de clientes, for-
necedores e contratos: “A 
todo momento, as atividades 
empresariais precisam fe-
char contratos com clientes, 
fornecedores e prestadores 
de serviços. 

Então, se não houver um 
gerenciamento adequado 
desses documentos, pro-
cessos, rotinas e relaciona-
mento, é fato que haverá 

prejuízo por conta de 
multas ou ações judiciais, 
além de perda de imagem, 
que podem ocorrer por uma 
simples perda de prazo, 
por exemplo. Sem contar 
que atender clientes com 
eficiência está no centro 
da operação de qualquer 
empresa, então, tudo que 
inova e melhora neste sen-
tido traz ganhos diversos 
para o negócio”, explica 
Emauri.

E a utilidade da auto-
mação não para por aí, 
segundo o especialista, 
afinal, ela é capaz de gerir 
todo dinheiro que entra 
e sai, administrando com 
total eficácia pagamento de 
impostos, salários, forne-
cedores, materiais, contas, 
permitindo ainda que a 
direção consiga saber, com 
precisão, quanto gasta cada 
departamento e a meta dos 
colaboradores, de forma 
individual e integrada. 

Outra vantagem diz res-
peito ao atendimento ao 
cliente, uma vez que, se 
quiser perdê-lo, basta co-
locá-lo em uma fila espe-
rando, e ao controle de 
logística, assegurando que 
nada falte, atrase ou seja 
direcionado para onde não 
deva. - Fonte e outras in-
formações, acesse: (https://
br.run2biz.com/).

E não há como garantir a alta produtividade e reduzir o tempo 
de execução de tarefas e processos, sem investir em automação.
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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.

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

E quando se aborda 
cada uma das três 
palavras, o “S” não se 

resume a ações filantrópicas, 
mas ao universo bastante 
diverso e plural de pessoas 
como um todo. “O ‘S’ engloba 
tudo que se relaciona a pes-
soas, que estão no centro de 
estratégias de negócios bem-
sucedidos”, explica Tatiana 
Ponte, líder da prática de 
consultoria em Diversidade 
e Inclusão para a América 
Latina da EY

“Pessoas seguras e livres 
para serem quem realmente 
são produzem, se engajam e 
inovam mais. Isso reflete di-
retamente nos resultados”. 
Cada vez mais empresas 
brasileiras têm adotado uma 
agenda ESG. Qual a impor-
tância dessa adesão não ape-
nas para as empresas, mas 
para o desenvolvimento do 
próprio país? É fundamental, 
à medida que ela traz duas 
transformações importan-
tes: a primeira é a passagem 
de uma abordagem de curto 
prazo, focada nos resultados 
do próximo trimestre (quar-
ter) para uma abordagem de 
valor de longo prazo (long 
term value). 

Transformações ambien-
tais e sociais não acontecem 
da noite para o dia e o ESG 
traz essa compreensão aos 
mercados e acionistas. A 
segunda transformação 
refere-se aos atores envol-
vidos. O foco exclusivo nos 
acionistas é ampliado para 
toda a cadeia de valor, en-
globando fornecedores, co-
laboradores, consumidores, 
acionistas e comunidade, 
gerando um impacto positivo 
no desenvolvimento tanto 

As pessoas estão no centro de estratégias 
de negócios bem-sucedidos.

Sandra Guerra – Best Seller – Qual a finalidade 
de um Conselho de Administração (C A)? Parece 
óbvio: aconselhar para evitar erros e indicar políticas 
adequadas. Todavia, o modus operandi deve obede-

cer a determinadas regras de conduta. Nesta obra, já em sua 4ª 
edição, a super especialista, a partir de sua própria experiência, 
aliada a muitas entrevistas com altos executivos e conselheiros, 
consegue numa linguagem de fácil entendimento, sem perder 
abrangência, esclarecer pontos que quando em desacertos 
poderão tornar vulnerável qualquer empresa, de qualquer en-
vergadura que tenha. Suas páginas passam convicção de que 
nada escapou e que tangentes foram “cercadas”. Indispensável 
para administradores, investidores e conselheiros.

A Caixa-Preta da Governança: 
Conselhos de administração por 
quem vive dentro deles

Angelo Asson – O que pode fazer um “pobre” 
escritor, designer gráfico, confinado em sua casa, 
duzentos e noventa dias? Isso mesmo, escrever, 
e muito bem! Angelo literalmente fechou-se ao 

mundo em suas paredes, entre março e dezembro de 2020. A 
reclusão deu origem à uma obra inspirada fruto de uma mente 
francamente observadora, competente, capaz de levar ao papel 
lances que para muitos passam despercebidos. Impresso em 
papel reciclado, acabamento artesanal, o livro levará o leitor 
a profundas reflexões políticas e sociais. Um belo exemplo 
para quem gostaria de escrever e não se sente capaz. Angelo é 
mestre da e na escrita e não se furta em ensinar. Oportuna!

Transbordamento: A palavra como 
companheira

Eunice Coppi – Matarazzo – Uma fascinante 
história vivida pela autora. Quando criança achou 
uma cachorrinha, desnutrida, numa caixinha, 
abandonada para morrer. Levou-a para casa, onde 

tiveram momentos realmente muito felizes. Um relato terno, 
no qual a multifacetada artista expõe sua magna alma. Um 
ótimo exemplo para a garotada que também irá apaixonar-se 
pela Lindinha. Gostoso.

Uma Cachorra Chamada Lindinha

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

ESG: Mais do que filantropia, 
é cuidar de pessoas

A agenda ESG está cada vez mais presente no dia a dia das corporações, o que é importante para a 
transformação de toda a sociedade
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como ponto de partida, ha-
ver políticas e processos cla-
ros, métricas e indicadores 
para medir progresso e ações 
afirmativas desdobradas. 

Isso tudo é importante, 
mas não o suficiente. Para 
que as práticas sejam in-
corporadas, de fato, no dia 
a dia das pessoas, elas terão 
de estar inseridas na cultura 
organizacional. É nesse con-
texto que o “G” se faz impor-
tante. Uma boa governança 
garante o tom que vem de 
cima (tone of the top): co-
mitês e conselhos alinhados 
ao tema ESG, com métricas 
e indicadores atrelados à 
remuneração variável de 
executivos, orçamento dedi-
cado para implementação da 
estratégia ESG e, acima de 
tudo, transparência. 

As empresas com boas 
práticas sociais têm mais 
chance de se destacar no 
mercado, sobretudo na visão 
do consumidor. Como? Sim, o 
comportamento do consumi-
dor tem mudado de maneira 
significativa. Hoje em dia, 
não importa apenas o que 
você compra, mas também 
de quem está comprando. 
É uma empresa ambiental-
mente responsável? Diversa, 
equitativa e inclusiva? 

Estamos vendo essa trans-
formação acontecendo por 
meio de movimentos de 
incentivos aos negócios que 
respeitam ESG e boicote aos 
negócios que não estão aten-
tos ou que infringem o tema. 
Mais do que um diferencial, 
as boas práticas estão se 
tornando um requerimento 
por parte do consumidor. 
Fonte: Agência EY.

das empresas como do país. 
A agenda ambiental é 

mais discutida nas empresas 
quando o assunto é ESG. 
Mas qual é a importância de 
dar um peso também para a 
questão social, o “S”? Muitos 
pensam no “S” apenas pelo 
lado filantrópico. Sim, a im-
portância de ações sociais 
voltadas à comunidade é 
uma forte vertente do ESG, 
mas não a única. O “S” en-
globa tudo que se relaciona 
a pessoas. E pessoas estão 
no centro de estratégias de 
negócios bem-sucedidos. 
Quem opera no B2C (negó-
cios para o consumidor), por 
exemplo, terá de refletir em 
seus colaboradores a mesma 
diversidade de seu principal 
público consumidor, para 
entender as novas demandas 
e se adaptar a elas. 

Diversidade e Inclusão 
também têm sido fator de 
análise em concorrências 
B2B (negócios para negó-
cios), desde que os Obje-
tivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis (ODS) da ONU 
trouxeram o tema de influ-

ência da cadeia de fornece-
dores para a pauta. O foco 
na pessoa do colaborador, 
tanto no tema de diversi-
dade e inclusão como no de 
segurança do trabalho, física 
e mental, reforçam a marca 
empregadora, a experiência 
do colaborador e a inovação. 

Pessoas seguras e livres 
para ser quem realmente 
são produzem, se engajam e 
inovam mais. E isso reflete 
diretamente nos resultados. 
O que podemos entender 
como uma boa agenda de 
práticas sociais em acordo 
com o ESG? E qual é a im-
portância das práticas serem 
adotadas, de fato, no dia a dia 
da corporação e não apenas 
no discurso ao público exter-
no ou mesmo interno? 

É comum presenciarmos 
organizações com diversas 
ações afirmativas que se 
encaixam no conceito ESG, 
mas frequentemente estão 
esparsas, sem conexão e 
cadência. Uma boa agenda 
de práticas sociais consegue 
estruturar ações e priorizar 
de forma estratégica. Neste 

A crise econômica e o ce-
nário de aumento de preços 
do país impactaram todos os 
setores, sendo um dos prin-
cipais deles o varejo. Acumu-
lada em 10,74%, a inflação é 
uma das vilãs que contribuem 
para a diminuição da margem 
de lucro e redução no volume 
de vendas das indústrias, 
interferindo até mesmo na 
queda da negociação, por 
não oferecer um preço final 
competitivo. 

Para frear esse cenário ad-
verso, o setor está se valendo 
de algumas metodologias, 
entre elas a digitalização e o 
modelo “direct to consumer” 
(D2C), por meio dos quais é 
possível driblar os altos cus-
tos que são normalmente ge-
rados ao longo do processo. 
Com uma forte digitalização, 
o D2C ajuda a estruturar 
processos administrativos de 
operação para pular etapas, 
aumentando a eficiência e até 
mesmo gerar novos modelos 
de negócios. 

Por esse método de venda 
direta ao consumidor, as 
comercializações são feitas 
entre a indústria e o cliente 
final, otimizando todos os 
processos da cadeia e recu-
perando parte das perdas 
financeiras decorrentes 
da crise e da escalada nos 
preços. “Esse modelo aper-
feiçoa os processos por 
inteiro, permitindo inclusive 
que se recupere até 30% da 
margem de perdas financei-
ras”, diz Fábio Fialho, VP de 
marketing e vendas da In-
fracommerce, ecossistema 
omnichannel independente 
da América Latina. 

O D2C aliado à tecnologia 
de ponta permite às marcas 
e indústrias terem controle 
sobre suas jornadas, gerando 
assim mais eficiência e agi-
lidade em todo o processo. 
Muitos analistas inclusive 
já apontam que esse ecos-
sistema de soluções digitais 
integradas e complemen-
tares, que a indústria vem 
adotando, é um modelo que 
veio para ficar, porque além 
de ajudar com a redução de 
gastos, ele ajuda a evitar 
repasses de preços ao con-
sumidor. 

No caso da Infracommer-
ce, toda essa digitalização 
rendeu 86 novos contratos 
fechados nos últimos seis 
meses, além de redução de 
custos, uma vez que os preços 
foram contidos sem repasse 
ao consumidor, mantendo a 
mesma margem operacional. 
Vale destacar ainda que os 13 
centros de distribuição e 17 
dark stores que a companhia 
possui estão posicionados 
em pontos estratégicos do 
Brasil e ajudam a vencer um 
dos principais gargalos do 
país, a logística, oferecendo 
aos seus mais de 400 clientes 
ampla capilaridade nacional. 

“A tendência de uso da tec-
nologia está em nosso DNA e 
veio para otimizar processos 
e facilitar toda a cadeia, antes 
manual e hoje caminhando 
para a customização. A indús-
tria se deu conta de que o D2C 
permite oferecer qualidade 
de serviço com menor custo 
para o consumidor final”, 
completa o executivo. - Fonte 
e outras informações: (www.
infracommerce.com.br).

Argentina, Brasil, Colômbia e Peru, 
altamente impactados pela inflação e 
pelo desemprego, podem levar dois anos 
ou mais para retornar aos níveis econô-
micos de 2019. A constatação faz parte 
do estudo Consumer Insights, realizado 
pela Kantar, líder em dados, insights e 
consultoria. A empresa separou outras 
nações do continente em dois grupos, de 
acordo com a expectativa de retomada 
econômica de cada uma delas. 

O Chile é o único país da América La-
tina que recuperou, em 2021, o PIB per 
capita nos níveis pré-pandêmicos. Já 

Equador, México e os países América 
Central, em que as economias são mais 
dolarizadas, demonstraram resultados 
de uma possível recuperação já em 
2022. A inflação é o fator que mais 
pressiona a retomada do consumo de 
forma geral, uma vez que os preços no 
continente atingiram os níveis mais 
altos dos últimos cinco anos. 

Argentina, seguida por Brasil e 
México, são os países com os maiores 
aumentos na região. A alta nos preços 
impacta, principalmente, os itens da 
cesta básica. De acordo com a Kantar, 

a maior parte dos gastos das famílias 
latino-americanas é despendida com 
eles, comprometendo até 35% da 
renda das classes sociais mais baixas. 

Isso ocorre porque os alimentos 
são a prioridade e o setor apresentou 
inflação de 19% no último ano. Esse 
cenário se reflete em todos os países 
latinos. No entanto, apenas três deles 
não conseguiram manter o volume de 
consumo acima do que tinham antes 
da pandemia: Argentina, Brasil e Co-
lômbia. - Fonte e mais informações: 
(www.kantar.com/brazil).

A desintermediação para 
driblar os efeitos da inflação

Dois anos para retomar 
aos níveis pré-pandêmicos
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Ao mesmo tempo que fechou vagas, a pandemia 
transformou o mercado de trabalho remoto, 
possibilitando que não se limitasse às fron-

teiras de um país. Desta forma, trabalhar a partir 
do Brasil para empresas ao redor do mundo passou 
a ser uma grande oportunidade para profissionais 
e pequenas e médias empresas de diversos setores 
que querem garantir uma renda mais elevada.

 
Só neste ano, entre janeiro e outubro, os brasi-

leiros que prestam serviços para empresas no ex-
terior receberam um total de US$ 26,9 bilhões, um 
crescimento de 16% na comparação com o mesmo 
período de 2020. O dado é do levantamento da Re-
messa Online, principal plataforma digital brasileira 
de transferências internacionais, com informações 
do Banco Central.  

 
De acordo com Alexandre Liuzzi, diretor de es-

tratégia da Remessa Online, é importante ter em 
mente que os países de origem das empresas que 
mais contratam brasileiros são Estados Unidos, 
Canadá, Alemanha, Austrália, Espanha, Irlanda, 
Portugal e Nova Zelândia. 

“Justamente as empresas destes países com mo-
edas fortes como Dólar e Euro aproveitam para 
buscar prestadores de serviço qualificados fora de 
seus territórios, assim como no Brasil, onde essa 
contratação representa uma boa oportunidade 
tanto para o profissional, quanto para a empresa 
contratante", afirma.

 
Para auxiliar quem pretende iniciar uma carreira 

internacional sem sair de casa, a Remessa Online 
elencou as principais áreas e serviços que concen-

mercado brasileiro, e com isso necessitam divulgar 
suas marcas e produtos, além de empresas estran-
geiras que buscam ampliar seus times.

 

3Design - Empresas estrangeiras também 
estão de olho em profissionais que possam criar 
identidade visual de produtos, de campanhas, além 
de peças publicitárias para mídias sociais.

 

4Arquitetura - Mesmo com atuação remota, 
arquitetos também encontram possibilidade de 
prestação de serviço para empresas estrangeiras 
em projetos dentro e fora do Brasil.

 

5Design de Interiores - Assim como arqui-
tetos, profissionais dessa área também encontram 
demanda por seus serviços em outros países, espe-
cialmente quando o contratante tem projetos em 
território brasileiro, mas não só.

 

6Educação - Ensino da língua portuguesa 
para estrangeiros, serviços de intérprete e tradução 
também oferecem oportunidades para profissionais 
brasileiros prestarem seus serviços para empresas 
localizadas no exterior.

 

7Entretenimento - Marcas e empresas estran-
geiras costumam promover eventos e lançamentos 
de produtos ou serviços no Brasil. Profissionais 
capacitados nessa área podem diversificar sua 
prestação de serviço atendendo tais necessidades.

 

8Consultoria em negócios - Avaliar e via-
bilizar a implantação no Brasil de uma empresa 
estrangeira é uma competência que muitos consul-
tores têm e que deve ser trabalhada para alcançar 
esse perfil de cliente.

 

9Desenvolvimento de produtos - Desen-
volver um produto é uma tarefa complexa e com 
alguns riscos. Desenvolver produtos para países 
desconhecidos pode ser um desafio ainda mais com-
plexo. É aí que a oportunidade para profissionais 
brasileiros se apresenta, pois eles conhecem muito 
melhor o público, o mercado etc. - Fonte e outras 
informações: (https://www.remessaonline.com.br/). 
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O varejo foi desafiado em todas as frentes nos últimos 12 meses, resultando em várias mudanças na experiência do cliente (CX) - live 
shopping, social commerce e interrupções na cadeia de suprimentos são apenas alguns exemplos que forçaram um pivô  

dramático em direção à transformação digital. Uma vez que a mudança começou, não teve como impedi-la  
de virar uma bola de neve, provocando ainda mais mudanças. 

tram oportunidades para os residentes brasileiros e 
que contam com déficit de profissionais qualificados, 
o que impulsiona a busca por talentos globalizada. 
Confira:

 
As nove áreas que mais contratam brasileiros:
 1Tecnologia da Informação - Com déficit 

de profissionais tanto no Brasil quanto em outros 
países, os profissionais de TI estão entre os mais dis-
putados do mundo. Com a possibilidade de trabalho 
remoto, estes trabalhadores encontram facilmente 
uma colocação. Os salários também estão em alta.

 

2Marketing Digital - Quem atua com mídias 
sociais, planejamento e ações de marketing têm 
encontrado oportunidades de trabalho em empre-
sas estrangeiras que tenham interesse em atuar no 
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As novE CArrEIrAs quE MAIs ConTrATAM 
brAsIlEIros Ao rEDor Do globo
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Construção civil: 
a indústria e o serviço 

do setor
O setor de construção 
civil, segundo o 
IBGE, é formado 
por dois grupos: um 
grupo das atividades 
relacionadas 
diretamente à 
“indústria” e outro ao 
de “serviços”

O grupo relaciona-
do à “indústria da 
construção” com-

preende os segmentos de 
construção de edifícios 
propriamente dito, obras 
de infraestrutura como a 
construção de rodovias, 
ferrovias e diversas outras 
obras como dutos, portos e 
de esgoto. 

O grupo relacionado ao 
“serviço da construção” 
compreende as atividades 
relacionadas à incorpora-
ção de empreendimentos 
imobiliários, dos correto-
res imobiliários, serviços 
diversos de conservação e 
de manutenção, demolição 
e preparação de terrenos 
e ainda outros serviços 
como o de dragagem, obras 
de acabamento, plantas e 
diversas outras atividades 
relacionadas à montagem 
de instalações industriais.

De acordo com o IBGE, a 
participação percentual da 
“indústria” da construção 
civil era de 6,3% em 2010 
e reduziu para 3,3% em 
2020. A participação dos 
“serviços” relacionados às 
atividades imobiliárias era 
de 8,3% em 2010 e aumen-
tou para 10,3% em 2020. 

A soma destes dois gru-
pos de atividades era de 
15,6% em 2010 e passou 
para 13,6% em 2020. A 
soma pode mostrar uma 
pequena diferença quanti-
tativa, porém, a mudança 
na participação percentual 
dos dois grupos formadores 

do setor revela uma mudan-
ça no desempenho. 

A menor participação 
de obras da “indústria de 
construção” ao longo da 
década traz a perspectiva 
de valorização dos imóveis 
no médio e longo prazo. 
Um dos efeitos é o de 
“carry-over” diferenciado 
para cada grupo. A menor 
participação da “indústria” 
pode indicar a redução no 
“carry-over” deste setor 
com efeitos progressivos 
no tempo. 

Durante a última década, 
de maneira progressiva, 
ocorreu menos investimen-
tos no setor, resultando na 
menor participação deste 
segmento. É frase comum 
afirmar que o desempenho 
do mercado da construção 
civil acompanha a per-
formance da economia 
brasileira. 

Com uma participação 
percentual de quase 15% 
no valor adicionado do PIB, 
esta informação procede, 
entretanto, a alteração 
significativa em sua compo-
sição indica uma mudança 
na estrutura nos recursos 
voltados para o setor, muito 
menor para a “indústria” e 
maior para “serviços”, estes 
últimos mais voltados a as-
pectos como adequações, 
conservação e manutenção 
de obras já realizadas, sem 
significar expressivos inves-
timentos em novas obras. 

Estas novas obras, por 
seus efeitos sobre empre-
go e aumento na renda, 
devem também receber 
maiores benefícios, mesmo 
que sejam indiretos, sobre 
aqueles que atualmente lhe 
são destinados.

(*) - Doutor em Ciências; mestre em 
Teoria Econômica pela University 

of Illinois, Bacharel em Ciências 
Econômicas (FEA-USP), é professor 

do curso de Engenharia de Produção 
na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Agostinho Celso Pascalicchio (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, ou ligue para 3106-4171www.netjen.com.br

D - Adequação à LGPD
CEO e fundador da LawQuest, projeto inédito focado em adequação à 
LGPD, José Castellian, fará parte dos participantes e patrocinadores do 
evento “Protectionday 2022”, que acontece entre os próximos dias 24 e 
28,  ao vivo, via Youtube e vai falar sobre a conscientização a respeito da 
proteção e privacidade de dados pessoais e discussões conexas, no formato 
de mesa redonda e entrevistas abertas, voltadas ao compartilhamento de 
experiências práticas e teóricas. O tema central dessa edição é o primeiro 
aniversário da Lei Geral de Proteção de Dados. O valor da inscrição será 
destinado para uma APAE. Castellian fará parte da abertura do evento no 
dia 24, às 18h. Inscrições através do link: (www.protectionday.com.br).

E - Achados e Perdidos 
Os Correios cadastraram e disponibilizaram para retirada cerca de 90 mil 
documentos em 2021. Em 2020, foram mais de 94 mil. Em anos anteriores, 
quando não havia isolamento social, a média era superior a 170 mil. Os 
documentos encontrados podem ser entregues em qualquer unidade dos 
Correios ou em caixas de coleta de correspondências localizadas em todo 
o país. Ao longo do ano passado, 7737 documentos foram recebidos na 
Grande São Paulo, ABC, Alto Tietê, Baixada Santista e Vale do Ribeira). 
No site (https://www.correios.com.br/atendimento/balcao-do-cidadao/
saiba-mais-achados-e-perdidos) é possível verificar se o documento foi 
encontrado e em qual agência está disponível para retirada. 

F - Mercado de E-learning
A Cypher Learning, fornecedora líder de sistemas de gestão da apren-
dizagem para empresas e instituições de educação, anunciou a abertura 
de novos escritórios na América Latina, América do Norte, Europa e na 
região da Ásia Pacífico. Os novos escritórios permitem à empresa escalar 
mais rapidamente e cobrir uma parte maior do mercado de e-learning, 
com ainda maior presença e apoio local. Com isso, passa a ter escritórios 
em 23 países ao redor do mundo e tem a confiança de milhões de usuários 
de mais de 20.000 organizações. Suas premiadas plataformas de aprendi-
zagem suportam mais de 40 idiomas. É a única que oferece plataformas 
em todos os principais setores de e-learning: com o Neo LMS para escolas 
e universidades, o Matriz LMS para empresas e o Indie LMS para em-
preendedores. Outras informações: (https://www.cypherlearning.com/).

G - Recargas de Celular e TV
Presente na vida de mais de 145 milhões de brasileiros com soluções 
que promovem autonomia financeira, o Banco24Horas oferece, desde 
dezembro de 2020, serviços de recarga de celular e TV nos mais de 24 

A - Comprovante de Vacinação 
Desde sexta-feira (7), data de retorno das atividades após o recesso, 
os fóruns e as unidades administrativas da Justiça do Trabalho da 2ª 
Região somente autorizarão a entrada de pessoas que apresentarem 
comprovante de vacinação contra Covid-19 ou teste negativo de in-
fecção pelo vírus. Serão aceitos em papel ou eletrônico, emitidos por 
autoridade de saúde, contendo nome, data da aplicação, lote e nome 
do fabricante do imunizante. Já o teste negativo deve ser do tipo 
RT-PCR ou de antígeno não reagente para Covid-19, realizado nas 
últimas 72 horas. A exigência vale para todos os frequentadores do 
TRT-2, incluindo magistrados, servidores, advogados, membros do MP, 
estagiários, colaboradores, terceirizados e jurisdicionados. Somente 
os menores de 18 anos estão dispensados.

B - Autoridade Certificadora  
A Prodesp – Empresa de Tecnologia do Governo do Estado de São 
Paulo tornou-se oficialmente uma certificadora digital de primeiro 
nível, credenciada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informa-
ção. Com isso, a companhia foi autorizada a emitir os certificados 
digitais como Autoridade Certificadora, ampliando o seu portfólio 
de serviços e produtos. A novidade é resultado da incorporação da 
Imprensa Oficial junto à Prodesp, realizada em agosto. “Quem deseja 
dar um passo à frente e se formalizar nos meios eletrônicos, com a 
garantia de autenticidade e segurança nos processos digitais, pode 
usar os serviços de certificação da Prodesp”, afirma André Arruda, 
presidente da empresa de Tecnologia do Estado. Outras informações: 
(www.prodesp.sp.gov.br).  

C - Pratos do Spoleto
A maior rede de culinária italiana do país apresenta sua nova coleção 
de pratos intitulada Brasilidades. São oito peças inspiradas no que 
representa o Brasil mais do que o futebol e samba, que entram em 
cartaz nessa semana nos restaurantes espalhados por todo os país. 
Serão distribuídos 180 mil pratos. A coleção é assinada por oito 
brasileiros desconhecidos do grande público. Através do concurso 
de pratos, realizado em agosto desse ano, os participantes foram 
convidados a explorar e exaltar todo o orgulho e pertencimento 
com o nosso país - desde o Olodum no Pelourinho até o folclore, 
por exemplo. Daí surgiram mais de 900 trabalhos e os oito finalistas 
retratam o Bumba Meu Boi, as feiras livres e de domingo, as lendas, 
os indígenas e as baianas, o funk e a festa junina. Basta comprar uma 
refeição com bebida e acrescentar R$ 7,90.

mil caixas eletrônicos espalhados pelo país. Neste primeiro ano de ope-
ração, registrou a realização de aproximadamente 150 mil recargas, que 
movimentaram cerca de R$ 3 milhões. A região Sudeste foi responsável 
pela maior parte das transações (63,3% em celular e 80,1% em TV), 
seguida pelo Nordeste (12,3% em celular e 7,4% em TV) e Sul (10,3% em 
celular e 6,7% em TV). A recarga é uma entre as mais de 90 operações 
financeiras disponíveis nos caixas eletrônicos do Banco24Horas, que 
incluem saques, depósitos, consultas, pagamentos de conta, transfe-
rências e prova de vida com utilização da multibiometria, entre outros.

H - Mercado de Tilápias
A GeneSeas, uma das principais empresas de pescados da América 
Latina, comemora o aumento de suas vendas em mais 30% em 2021. A 
conquista do crescimento foi alcançada devido aos bons contratos firma-
dos no mercado da tilápia, além do lançamento de 6 novos produtos e a 
ampliação da capilaridade no Brasil. Houve ainda um aumento expressivo 
nas exportações de tilápia aos EUA. A expertise e o ótimo valor agregado 
dos produtos, que são comercializados frescos e chegam aos EUA em 
até 48h após a despesca, ajudam a atender à crescente demanda de 
consumo do país. A GeneSeas é especialista na verticalização do pro-
cesso da tilápia e processa de frutos do mar e outros pescados, a partir 
da produção de ração, piscicultura, beneficiamento e distribuição nos 
mercados locais e internacionais. Saib a mais: (www.geneseas.com.br). 

I - Imóveis e Criptomoedas
A cada instante, vários grupos começam a utilizar as moedas digitais para 
realizar tarefas comuns do dia a dia, desde pagamentos online até o envio 
de dinheiro para outras pessoas. Em Miami, o prefeito Francis Suarez já 
declarou o desejo de estar próximo da inovação e tem a ideia de colocar 
o município como “a capital das criptomoedas”. A Elite International 
Realty, consultoria imobiliária que opera nos Estados Unidos, anunciou 
uma parceria com a Unblock Capital, empresa focada na construção de 
uma nova economia descentralizada, voltada para os ativos digitais e a 
tokenização do mundo físico. Essa tendência tecnológica aparece como o 
futuro das transações imobiliárias. Prova disso é que grandes investidores 
brasileiros estão mergulhando no mundo das criptomoedas, inclusive 
nesse ramo de imóveis. Outras informações: (www.unblockcapital.io).

J - Volume Transportado  
A maior integradora de cargas da América Latina, a Asia Shipping, fechou 
o ano de 2021 com um crescimento de 35% em volume de cargas, mo-
vimentando cerca de 400 mil TEUs. Os setores mais demandados neste 
período foram: automotivo, eletroeletrônicos e farmacêutico-hospitalar. 
Houve, também, uma movimentação maior de produtos relacionados 
à energia solar, que é uma grande aposta da multinacional brasileira. 
Só este ano a companhia transportou cerca de 1 milhão de painéis na 
rota China-Brasil. Só para a Mazer, uma das principais distribuidoras de 
sistemas fotovoltaicos do país, foram 200 mil placas solares. No setor 
automotivo, cuja demanda vem crescendo ano a ano, a Asia Shipping 
se responsabilizou pelo transporte de mais de 10 mil contêineres para 
grandes fabricantes internacionais (https://www.asiashipping.co/).   

Foram fabricadas 2,24 
milhões de unidades, 
enquanto em 2020 

as montadoras produziram 
2,01 milhões de veículos. Em 
dezembro a produção teve 
leve alta (0,8%) em relação 
ao mesmo mês de 2020, com 
a montagem de 210,9 mil 
unidades.

O presidente da Anfavea, 
Luiz Carlos Moraes, des-
tacou que no final do ano 
as montadoras fizeram um 
esforço para contornar os 
problemas enfrentados nos 
últimos meses com a falta 
de componentes em todo o 
mundo. “A gente conseguiu 
puxar a produção em dezem-
bro, trazendo peças, falando 
com fornecedores, ligando 
para as nossas matrizes para 
disponibilizarem semicon-
dutores, de tal forma que 
a gente pudesse entregar o 
máximo possível para aten-
der a fila de espera”, disse.

As montadoras fizeram um esforço para contornar os problemas 
enfrentados com a falta de componentes.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou a inclusão na fabricação da vacina contra Covid-19 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com o Insumo 
Farmacêutico Ativo (IFA) fabricado pela própria fundação. 
A publicação está na Resolução RE 35/2022 da Gerência 
Geral de Medicamentos da Anvisa, de sexta-feira (7) no 
Diário Oficial da União. 

“Na prática, a decisão conclui o processo da Fiocruz para 
que o Brasil tenha uma vacina 100% nacional, com todas 
as etapas de produção realizadas no Brasil”, informou a 
agência em nota.

A vacina contra covid-19 oferecida pela Fiocruz será 
produzida com todas as etapas realizadas no Brasil com 
o IFA nacional. “Para essa decisão, a Anvisa avaliou os 
estudos de comparabilidade. Estes estudos demonstram 
que, ao ser fabricada no país, o insumo mantém o mesmo 
desempenho que a vacina importada”, acrescentou o 
órgão.

Em maio de 2021 a Anvisa já havia feito a Certificação 
de Boas Práticas de Fabricação do novo insumo, o que 
garante que a linha de produção cumpre com todos os 
requisitos necessários para a garantia da qualidade do 
IFA. Desde então a Fiocruz vinha realizando a produção 

A vacina oferecida pela Fiocruz será produzida com todas as 
etapas realizadas no Brasil com o IFA nacional.
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Produção de veículos tem alta 
de 11,6% em 2021, diz Anfavea
A produção de veículos cresceu 11,6% em 2021, segundo o balanço divulgado pela Associação Nacional 
de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)

A produção de cami-
nhões teve alta de 74,6% 
em 2021. Foram fabricadas 
ao longo do ano passado 
158,8 mil unidades. Em 
dezembro, a produção de 
caminhões ficou em 12,4 
mil unidades, 18,2% a mais 
do que o mesmo mês do ano 
anterior. As vendas de ca-
minhões cresceram 43,5% 
ao longo do ano passado, 
com a comercialização 
de 128,7 mil unidades do 
segmento. 

A indústria automotiva 
chegou ao final do ano pas-
sado com 103,3 mil funcio-
nários, uma retração de 1,5% 
em relação a novembro de 
2020 e de 0,2% comparan-
do com o nível emprego no 
final de 2020. A previsão da 
Anfavea é de que as vendas 
de veículos cresçam 8,5% 
em 2022 e a produção tenha 
uma alta de 9,4% neste ano 
(ABr).

As vendas tiveram alta de 
3% ao longo do ano passado, 
com a comercialização de 
2,12 milhões de unidades. 
Em dezembro, no entanto, 
foi registrada uma queda 
de 15,1% nas vendas em 
relação ao mesmo mês de 
2020, com o licenciamento 
de 207,1 mil unidades. A 

produção de automóveis e 
veículos comerciais leves 
teve alta de 8,7% em 2021, 
com a fabricação de 2,07 
milhões de unidades. Em 
dezembro, a produção teve 
uma ligeira retração (0,4%) 
em relação ao mesmo mês 
de 2020, com a montagem 
de 197,1 mil unidades.

Fiocruz produzirá vacinas 
100% nacionais contra Covid-19

de lotes testes para obter a autorização de uso do IFA 
nacional na vacina Covid-19 (recombinante).

Com a decisão, a transferência de tecnologia feita 
pela Fiocruz e que teve início ainda no ano passado foi 
concluída. A vacina está autorizada no Brasil desde 17 de 
janeiro de 2021 e recebeu o registro definitivo em 12 de 
março de 2021 (ABr).
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News@TI
Cuponomia abre novas oportunidades de trabalho 
em tecnologia

@O Cuponomia, portal que reúne cupons de desconto e 
cashback online, divulga novas oportunidades de trabalho 

para a área de tecnologia. As vagas são para atuar em São 
José dos Campos, na região do Vale do Paraíba, interior de 
São Paulo, mas também para atividades remotas, que podem 
ser realizadas a partir de qualquer lugar do país. Dentre 
as posições disponíveis estão os cargos de Desenvolvedor 
(a) Back-End nos níveis Pleno e Sênior, Desenvolvedor (a) 
Back-End Mobile também em níveis Pleno e Sênior, UX/
UI Designer, Perfomance Acquisition e Performance App 
Acquisition. As inscrições podem ser realizadas através da 
plataforma de vagas do Cuponomia no site (https://www.
cuponomia.com.br/). 

Formato de franquias em criptoativos  
é tendência para 2022

@A empresa InterAg foi pioneira no franchising de in-
vestimentos em cripto, fundada em 2017. O objetivo 

da marca era propagar e facilitar o entendimento da cultura 
da blockchain, oferecendo soluções no setor. O blockchain 
funciona como sistema de segurança dos investimentos ao 
agrupar e registrar transações de criptoativos em blocos que 
não podem ser alterados. Foi apresentando esta segurança e 
demonstrando como é possível ter rendimentos seguros que 
a InterAg chegou a ultrapassar as 50 franquias pelo Brasil. 
Uma das vantagens de ser franqueado de uma empresa é 
poder seguir um padrão preestabelecido e geralmente que 
já tenha sucesso e respaldo no mercado (https://interag.
com.br/)

São Paulo, sábado a segunda-feira, 08 a 10 de janeiro de 2022 Negócios6

OpiniãO
Um novo futuro para 
o modal ferroviário 
com o marco legal

O Marco Legal das 
Ferrovias, projeto de 
autoria do senador 
José Serra e aprovado 
no Senado Federal, 
é um símbolo para o 
setor ferroviário no 
Brasil. 

O símbolo vem a partir 
da abertura de novas 
possibilidades para 

investidores, ampliação do 
transporte de passageiros, 
bem como das diferentes 
modalidades de negócio, 
seja com vias privadas ou 
de uso público. 

Um ponto crucial no 
Marco Legal é a abertura 
de um horizonte para in-
vestimentos, uma vez que 
o modal ferroviário repre-
senta, segundo dados de 
novembro/2021 da CNT, 
14,95% da participação na 
matriz de movimentação de 
cargas no Brasil, um índice 
baixo se considerarmos as 
características geográficas 
propícias para o investimen-
to no modal. 

Com baixa participação, 
esse modal, que é indicado 
para a movimentação de 
cargas de grandes volumes 
e baixos valores agregados, 
quando tem esses produtos 
transferidos para o trans-
porte rodoviário, registra 
valores de frete fortemente 
impactados ante as grandes 
distâncias percorridas, o 
consumo de combustível - 
que pressiona ainda mais 
com valores elevados -, bem 
como o custo pela passagem 
por inúmeras praças de 
pedágio.

Se o transporte de carga 
ganha com o Marco Legal, 
um novo horizonte no trans-
porte de passageiros se abre, 
uma vez que a implantação 
de linhas ferroviárias pode 
retomar o desenvolvimento 
urbano com o estímulo do 
transporte coletivo, seja em 
caráter municipal, metropo-
litano ou intermunicipal. A 
extensão de nossa malha 
ferroviária parou no tempo, 

enquanto as tecnologias 
avançam, assim como as 
demandas no setor. 

Há cidades no Brasil que 
sofreram com a redução 
das operações no modal 
ferroviário, a exemplo das 
conexões da Bahia-Minas. 
As localidades perderam a 
movimentação de passagei-
ros, de trabalhadores e, em 
termos de desenvolvimento, 
ficaram para trás, expondo 
o retrato do abandono do 
modal ferroviário e de suas 
consequências na vida de 
milhares de brasileiros.

A política por trás desse 
novo momento do modal 
ferroviário deve ser encara-
da como  política de Estado 
que pensa no futuro da na-
ção e não como ações conti-
das apenas em uma gestão, 
pois a descontinuidade trará 
danos ao desenvolvimento 
e à melhoria de nossa eco-
nomia. O Marco abre espaço 
para que tenhamos uma 
matriz de transporte mais 
equilibrada, uma logística 
mais eficiente e um país 
cada vez mais competitivo 
no cenário internacional.

Um novo futuro se apre-
senta ao modal ferroviário 
com o ganho que terá ao 
atrair novos investimentos, 
beneficiando desde o produ-
tor com melhor competiti-
vidade do seu produto até a 
segurança nas rodovias com 
a consequente redução do 
número de caminhões trafe-
gando, bem como o fomento 
ao desenvolvimento. 

Investir em ferrovias não 
é sinônimo de desprestígio 
do modal rodoviário ou da 
minoração de empregos va-
liosos; investir em ferrovias 
é trazer uma dinâmica ainda 
mais eficiente ao transpor-
te de cargas do país, criar 
novas possibilidades para 
exploração no transporte 
de passageiros e auxiliar 
no crescimento deste im-
portante setor da economia.

(*) - É engenheiro civil, mestre 
em Engenharia de Transportes e 

professor do curso de Engenharia 
Civil da Universidade Positivo (UP).

Hugo Alexander Martins Pereira (*)

Open Banking e Open Finance: 
Admirável Mundo (Financeiro) Novo
Anunciado no começo desde ano como um projeto revolucionário e já caminhando para sua quarta 
e última etapa de implantação, o Open Banking, ou Sistema Financeiro Aberto, está fazendo com 
que o setor bancário e de meios de pagamento seja inundando de novidades, ofertas e serviços 
diferenciados, com as startups financeiras (fintechs) promovendo uma verdadeira revolução no modo 
como as tradicionais instituições financeiras encaram os seus clientes, e como estes lidam com esse 
novo mundo de oportunidades. 

anyaberkut_CANVA

Fábio Murakami (*)

Isso porque o Open Banking visa 
dar aos clientes liberdade para de-
cidirem de onde irão, por exemplo, 

tomar empréstimos, operar contas 
correntes e poupanças e até mesmo 
onde investir, podendo escolher entre 
as melhores taxas de juros ofertadas 
pelas instituições autorizadas pelo Ban-
co Central (BACEN). As instituições 
também se beneficiam, uma vez que 
podem usar os dados cadastrais dos 
clientes e seus históricos financeiros, 
para facilitar desde a abertura de uma 
conta até a concessão de créditos e 
a realização de cobranças com mais 
assertividade, aprimorando e trans-
formando a experiência do usuário 
(Consumer Experience – CX). Basta 
você, cliente e usuário de serviços 
bancários, compartilhar seus dados 
com essas instituições. 

Dessa forma, abrem-se novos cami-
nhos de atendimento aos clientes, em 
todas as etapas, da cobranças à forma 
de se relacionar, expandindo ofertas 
de crédito de maneira mais inclusiva, 
com linhas de juros mais baixas, ou 
melhores condições de quitação à 
longo prazo, propiciando a integração 
de meios de pagamentos e soluções 
financeiras a outros negócios, o que 
já começou com a inicialização de 
pagamentos com Pix.

Com o anúncio da terceira fase, 
iniciada no final de outubro, ficará 
mais claro como essa integração dos 
meios de pagamento irá funcionar, 
e possibilitar mais comodidade aos 
usuários. Imagine-se fazendo compras 
de supermercado pelo aplicativo de 
delivery, no qual irá pagar via Pix. 
Antes, você tinha que abrir o aplica-
tivo do seu banco, copiar o código ou 
tirar print do QR Code, para efetuar o 
pagamento. Agora, você pode simples-
mente realizar o pagamento dentro 
do próprio app, basta cadastrar suas 
informações bancárias. 

As funcionalidades do Open Banking 
tornam infinitas as oportunidades para 
as empresas e instituições bancárias 
interagirem com seus clientes, apri-
morando as ofertas, especialmente, de 
concessão de créditos e novos produ-
tos, visto que uma parte da população 
brasileira ainda carece de serviços 
financeiros, além da abertura de contas. 

Em paralelo, o Open Banking cria 
um ecossistema totalmente novo de 
instituições, o que deve acirrar a com-
petição entre os players, favorecendo o 
consumidor final. Pois com essa (RE)
evolução, estamos quebrando as bar-
reiras institucionais e conceituais que 
impediam o avanço dos meios de pa-
gamento, que antes ficavam atrelados 
às instituições bancárias tradicionais, 
ao possibilitar que as fintechs possam 
abrir seus próprios bancos digitais, 
em curtíssimo espaço de tempo, com 
infraestrutura capaz de suportar gran-
des volumes de transações a um baixo 
custo operacional.

Mais do que isso, estamos colocando 
nas mãos dos clientes todo o poder de 
decisão sobre seus próprios ativos finan-
ceiros, o que antes era restrito à uma 
parcela muito pequena da população.

Essa cenário é reforçado pelo Open 
Finance, considerado uma evolução 
natural do Open Banking, que tem 
por objetivo dar ainda mais dinami-
zação, transparência e liberdade às 
operações financeiras, e ampliar o 
escopo das instituições que podem 
operar serviços bancários e meios 
de pagamento - não apenas bancos 
e fintechs -, considerando também 
corretoras de investimentos, compa-
nhias de câmbio e seguros, fundos de 
previdência e até empresas privadas, 
por exemplo.

Mas, apesar de todos os benefícios 
que esses novos conceitos apresentam, 
eles colocam à prova a capacidade dos 
players envolvidos de manter os dados 
dos clientes em ambientes seguros e 
com garantias contra vazamentos de 
informações, e de promover um aten-
dimento de qualidade, especialmente 
com a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) em voga. Sem dúvida, esses 
serão os grandes divisores de águas, 
que mostrarão quem está preparado 
para esse admirável mundo novo, e 
quem não está.

(*) É Diretor de Produtos Pessoas Física  
na Fintech Magalu

Em agosto de 2019, a ESET, empresa 
líder em detecção proativa de ameaças, 
começou a desenvolver uma série de 
artigos com o objetivo de desmistificar 
os cavalos de Troia bancários da América 
Latina. Desde então, foram abordados os 
mais ativos, como Amavaldo, Casbaneiro, 
Mispadu, Guildma, Grandoreiro, Mekotio, 
Vadokrist, Ousaban e Numando. Os cava-
los de Troia bancários latino-americanos 
compartilham muitas características e 
comportamentos, e esses links comuns 
foram tratados em um white paper pro-
duzido pela ESET. 

Principais descobertas da pesquisa:
•	 Os cavalos de Troia bancários 

latino-americanos são uma ameaça 
contínua e em evolução.

•	 Eles vão principalmente para o 
Brasil, Espanha e México.

•	 Existem pelo menos oito famílias 
de malware diferentes que ainda 
estão ativas no momento desta 
publicação.

•	 Três famílias permaneceram inativas 
durante o curso desta investigação.

•	 A grande maioria é distribuída por 
meio de e-mails malspam, que ge-
ralmente incluem um arquivo ZIP 
ou um instalador MSI.

Com exceção do Amavaldo, que se 
tornou inativo por volta de novembro 
de 2020, todas as outras famílias ainda 
estão ativas até hoje. O Brasil continua 
sendo o país mais atacado por essas 
famílias troianas, seguido pela Espanha 

e pelo México. Desde 2020, Grandoreiro 
e Mekotio se expandiram para a Europa, 
principalmente para a Espanha. O que 
começou como várias campanhas menores, 
provavelmente para testar o novo território, 
tornou-se algo muito maior. 

Os três países mais afetados pelos 
cavalos de Troia bancários da 
América Latina

Os cavalos de Troia bancários latino-ame-
ricanos costumavam ser atualizados com 
muita frequência. Durante os primeiros dias 
de acompanhamento, alguns deles acres-
centaram ou modificaram suas característi-
cas principais várias vezes ao mês. Hoje eles 
continuam mudando com frequência, mas 
o núcleo parece permanecer quase intacto. 
Devido ao desenvolvimento parcialmente 
estabilizado, as operadoras agora estão 
focadas em melhorar a distribuição. As 
campanhas que vemos vêm sempre em 
ondas e mais de 90% delas são distribuídas 
por meio do malspam. Uma campanha 
geralmente dura no máximo uma semana. 
No segundo semestre de 2021, observou-se 
que os Grandoreiro, Ousaban e Casbaneiro 
aumentaram muito seu alcance em relação 
à atividade anterior.

Para tornar seus ataques bem-
sucedidos, os cavalos de Troia 
bancários latino-americanos exigem 
muitas condições:

•	 As vítimas em potencial devem seguir 
certas etapas necessárias para insta-
lar o malware em seus computadores.

•	 As vítimas devem visitar um dos sites 

que os invasores têm como alvo e 
fazer login em suas contas.

•	 Os cibercriminosos precisam reagir 
a esta situação e ordenar manu-
almente que o malware mostre o 
popup falso e assuma o controle da 
máquina da vítima.

•	 As vítimas não devem suspeitar de 
atividades maliciosas e, possivel-
mente, até mesmo ter que inserir 
um código de autenticação.

Considerando o que foi mencionado 
acima, é difícil estimar o impacto dos 
cavalos de Troia bancários apenas com 
base na telemetria. No entanto, em junho 
deste ano foi possível ter uma ideia do 
impacto desses troianos quando as forças 
de segurança espanholas prenderam 16 
pessoas relacionadas com os Mekotio e 
Grandoreiro. No relatório que publicou, a 
polícia afirma que roubaram quase 300 mil 
euros e conseguiram bloquear as transfe-
rências no valor de 3,5 milhões de euros.

“Nossa telemetria mostra um surpre-
endente aumento no alcance dos trojans 
Ousaban, Grandoreiro e Casbaneiro nos 
últimos meses. Isso nos leva a concluir 
que os agentes de ameaças por trás dessas 
famílias de malware estão determinados 
a continuar suas ações nefastas contra 
usuários nos países-alvo. A ESET conti-
nuará a rastrear esses trojans bancários 
e a manter os usuários protegidos contra 
essas ameaças”, afirma Camilo Gutiérrez 
Amaya, chefe do Laboratório de Pesquisa 
da ESET América Latina.

Trojans bancários: quais são os perigos  
na América Latina?



ESG e Gestão Pública

A sigla ESG 
(Environmental, 
Social and 
Governance) 
tem feito parte 
de notícias, 
reportagens, cursos 
e debates em todo o 
planeta, em especial, 
após a COP 26

Governos de todas 
as instâncias, em-
presas de todos os 

portes, entidades e institui-
ções públicas e privadas e 
a academia tem estudado e 
dialogado sobre este tema 
que passa a ser fundamen-
tal para a gestão pública e 
privada em todo o mundo, 
independente de linhas 
ideológicas, de pensamento 
ou de espectros políticos 
diferenciados.

Então, o que significa 
ESG? Os fatores Ambien-
tais, o E de ESG, são relacio-
nados ao meio ambiente e 
sua preservação, alterações 
climáticas como redução 
de emissão de carbono, 
escassez da água, poluição e 
desmatamento. O Social, S 
de ESG, inclui questões de 
direitos humanos, padrões 
de trabalho, sucesso do 
cliente, segurança, inclusão 
de gênero e diversidade, 
saúde mental e entre outros 
aspectos sociais. 

Por fim, o G, de Governan-
ça, faz referência a regras 
e princípios que definem 
direitos e responsabilida-
des nas empresas, logística, 
processos, diretrizes de 
remuneração executiva, 
políticas e lobby. De fato, 
todos estes aspectos já 
estavam de alguma forma 
na pauta de todos, mas não 
na forma de abordagem do 
ESG. 

Essa nova forma, pres-
supõe a gestão integrada 
desses aspectos, estabele-
cendo metas e indicadores, 
e mensurando a evolução 
desse processo ao longo 
do tempo, combinados 
com o contexto ou setor 
de atuação das respectivas 
organizações públicas e 
privadas. Assim, a diferença 
essencial é a inserção dessa 
nova forma de ver a gestão 
estratégica e a operação, 
articulada, com os reais 
resultados possíveis de 
serem atingidos.

Esta nova forma de olhar 
a gestão, pode, em um 
primeiro momento, pare-
cer trivial, mas não é, pois 
requer um conjunto de 
competências mais com-
plexas a serem exercitadas 
nas organizações. São com-
petências como empatia, 
adaptabilidade, flexibili-
dade, compromisso com o 
resultado e capacidade de 
solucionar problemas. 

Neste contexto do ESG, 
o excessivo compromisso 
com a forma que as coisas 
sempre foram realizadas 
no passado, o esforço para 
a manutenção da zona de 
conforto e o status quo, o 
pouco interesse em servir, 
a indisciplina e falta de pos-
tura empreendedora ou in-
traempreendedora, gerará 
resultados negativos para 
as organizações publicas 
e/ou privadas e as pessoas 
que delas fazem parte, 
independente se serão 
colaboradores, servidores, 
terceirizados, estagiários 
ou qualquer outra forma 
de relações de atividades 
profissionais.

O ESG traz em sua essên-
cia uma nova forma de ges-

tão pública ou privada, que 
no caso das organizações 
que aderem aos padrões 
ESG, aceitam o compor-
tamento ético nas três 
áreas, com apoio de uma 
variedade de estratégias 
e táticas para implemen-
tá-las. Os padrões podem 
ser integrados ao processo 
de investimento dessas 
organizações e governos 
ao decidirem quais ações, 
indicadores e metas irão 
implementar.

Esse conjunto de ações 
tem como objetivo dar 
transparência, previsibi-
lidade e implementação 
de ações mitigatórias dos 
impactos para a sustentabi-
lidade global. Os governos 
e empresas poderão es-
truturar esses indicadores 
e metas em um conjunto 
de pontuações ESG para 
medir o desempenho da 
estratégia e operações, 
contendo cada uma delas 
uma nota e/ou peso dife-
renciado e adequado aos 
seus respectivos contextos 
de atuação, população be-
neficiária, mercados e/ou 
investidores. 

Atualmente, e cada vez 
mais, os consumidores 
das novas gerações, as 
populações, os grupos de 
interesse, empreendedores 
e investidores estarão aten-
tos e demandando cuidados 
com as mudanças climá-
ticas, descarbonização, 
distúrbios sociais, interco-
nexão da sustentabilidade e 
sistema financeiro - pautas 
que muito se intensificaram 
nos últimos anos. 

Muitos acham que ESG 
é um assunto somente da 
iniciativa privada, mas isso 
não corresponde à reali-
dade. O setor público lida 
diariamente com pautas 
ESG através de suas ações, 
programas e projetos que 
geram consequências às 
populações, comunidades, 
usuários e organizações. 

Com a Agenda 2030 e 
os Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável 
(ODS), estabelecidos pela 
ONU em 2015 e assinados 
por diversos países, acre-
dita-se que, em breve, os 
governos serão cobrados a 
aderir os princípios ESG na 
administração pública. In-
ternacionalmente, a União 
Europeia é tida como base 
do ritmo global sobre des-
carbonização. Ademais, há 
diversos projetos sustentá-
veis em andamento naquele 
continente, assim como a 
liderança de grandes pro-
gramas da COP-26, como 
o Race to Zero. 

Considerando os aspec-
tos supracitados relativos 
à correlação de ESG com a 
Gestão Pública, destaca-se 
a relevância para o setor, 
por possibilitar a realização 
de politicas públicas por 
parte dos entes federativos 
promovendo a integridade 
nas ações públicas, con-
trole social e, consequen-
temente, a boa execução 
da governança ambiental 
e sustentável. 

Assim, as temáticas e os 
padrões ESG se tornarão 
agendas essenciais para o 
desenvolvimento, motivan-
do a criação de políticas 
públicas adequadas e o 
aprimoramento do setor 
público, e assim, será pos-
sível construir um amanhã 
mais sustentável, equilibra-
do e justo.

(*) - É Engenheiro de Produção, 
Consultor, Empresário e Pesquisador 

da Fundação da Liberdade 
Econômica (https://flebrasil.org.br/). 

Eduardo Fayet (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: WANDER RIBEIRO DO PRADO, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 25/09/1996, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Vitorio Nunes do Prado e de Simone Regina Ribeiro do 
Prado. A pretendente: LETICIA ALVES TOMÉ DA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/10/1999, residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Amarildo Tome da Silva e de Leonice Alves da Silva.

O pretendente: FRANKLYN WILLIANS ALIENDES FERREIRA, profissão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
29/09/1985, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Donizete 
Aparecido Ferreira e de Lourdes Aparecida Aliendes Ferreira. A pretendente: ANGELICA 
DE SOUSA FERREIRA, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 09/02/1989, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de João Bosco Ferreira e de Tania Maria de Sousa Ferreira.

O pretendente: FRANDY DORSAINVIL, profissão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: no Haiti, data-nascimento: 05/11/1992, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Rony Dorsainvil e de Floricia Zephirin. A pretendente: 
LUCIENNE JOSEPH, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: no Haiti, 
data-nascimento: 21/09/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Wilmond Joseph e de Kettelia Constantin.

O pretendente: IVANOR MARQUES, profissão: comerciante, estado civil: viúvo, naturalidade: 
em Promissão, SP, data-nascimento: 23/08/1962, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de João Marques e de Conceição Monteiro Marques. A pretendente: IOLANDA CRISTINA 
MACEDO GIANERI, profissão: comerciante, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, 
Penha de França, SP, data-nascimento: 26/09/1962, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Ostilio Felix de Macedo e de Miriam Delila Macedo.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DAMICO JUNIOR, profissão: técnico de eletrônica, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 
30/05/1965, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Carlos Damico e de Geralda Maria Damico. A pretendente: FERNANDA BASTOS PEREI-
RA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Barra do Mendes, BA, 
data-nascimento: 12/01/1983, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Silvio de Santana Pereira e de Raquel Bastos Pereira.

Marcelo Bueno (*)
 

Durante muito tempo, 
as empresas cons-
truíram suas pla-

taformas e atuavam como 
integradoras, já que ficava 
a cargo delas a adminis-
tração de todo o complexo 
ecossistema tecnológico: 
data centers, servidores, 
sistemas operacionais, ban-
cos de dados, unidades de 
armazenamento, antivírus, 
upgrades e updates, entre 
outros. 

Tudo isso era de respon-
sabilidade interna, mesmo 
que esta companhia optasse 
pelas melhores soluções do 
mercado. Esses são esforços 
contínuos muito grandes 
para um trabalho que não é o 
fim, não é o core do negócio. 
A nuvem traz uma grande 
possibilidade de diminuir 
essa diligência, já que toda 
a gestão passa a ser res-
ponsabilidade do provedor 
da Plataforma de Contact 
Center em Cloud (CCaaS). 
A nuvem traz muitas vanta-
gens para as empresas que 
decidem pela migração. E o 
mais interessante é observar 
que este cenário não é mais 
exclusividade das grandes 
corporações. 

Nos últimos dois anos, o 
interesse e a implementa-
ção de projetos de cloud 
se ampliaram e alcançaram 
também as pequenas e mé-
dias empresas. É possível 
para elas terem as mesmas 
soluções que uma grande 
companhia possui. Ou seja: 
a nuvem democratizou o 
acesso às plataformas tanto 
do ponto de vista tecnológi-

As grandes estruturas de Contact Center devem deixar de existir 
porque os trabalhadores estarão em qualquer lugar.

O pretendente: EDSON DA SILVA FELIX, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Panelas, PE, data-nascimento: 17/08/1986, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Genesio Antonio Felix e de Elza Quiteria 
da Silva. A pretendente: ALCILENE FRANCISCA LACERDA, profissão: diarista, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Formosa do Rio Preto, BA, data-nascimento: 
14/12/1981, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de 
Marilde Francisca Lacerda.

O pretendente: ENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: fiscal de caixa, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 
30/09/1998, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
José Herculano dos Santos e de Maria Laide Rodrigues Santos. A pretendente: 
THAÍS MEDEIROS DE SÁ, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Mauá, SP, data-nascimento: 01/05/1996, residente e domiciliada 
em Tiradentes, São Paulo, SP, filha de Damião Alves de Sá e de Zaíra Isis Medeiros 
de Melo Sá.

O pretendente: BRUNO ALVES FIGUEROA TURINI, profissão: analista de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Campo Grande, MS, data-nascimento: 12/11/1992, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Wagner Antonio 
Figueroa Turini e de Meire Alves da Silva Turini. A pretendente: RENATA VICTÓRIA 
SOLER, profissão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela 
Vista, SP, data-nascimento: 05/07/1990, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Cristina Soler.

O pretendente: CLEBER AMARAL RAFAEL, profissão: técnico de sistema de segurança, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 25/08/1973, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jetero Raimundo 
Rafael e de Luizete Rafael. A pretendente: ADRIANA RODRIGUES, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/09/1968, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Antonio Rodrigues 
Netto e de Maria Aparecida Rodrigues.

O pretendente: ERNANE PEREIRA DA ROCHA, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Mortugaba, BA, data-nascimento: 07/07/1990, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Almirio Ribeiro da Rocha e de 
Cláudia Pereira da Rocha. A pretendente: BEATRIZ ALVES CIRÍACO, profissão: auxiliar 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: em Guanambi, BA, data-nascimento: 
29/06/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Eu-
valmirá Machado Ciríaco e de Maria Izabel Alves Ciríaco.

A nuvem e o futuro dos 
Contact Centers

A transformação digital nos traz diversas possibilidades. Entre elas está a nuvem, ou seja, o veículo, a 
forma como toda tecnologia e inovação chega mais fluida até empresas e indivíduos. Peguemos como 
exemplo a evolução na adoção da nuvem no mercado de Contact Center

para ter a sua questão resol-
vida, seja qual for o contexto. 
Ou seja, a companhia tem a 
oportunidade de enxergar 
esta jornada de uma forma 
centralizada e não em silos. 
Tudo integrado. Tenho visto 
que a maioria das empresas 
está interessada em migrar 
para a nuvem. Aquelas que 
ainda não o fizeram, estão em 
estudos ou em negociações. 
Tudo depende do momento 
que a empresa vive. 

Mas é um fato que a nuvem 
tem papel fundamental na 
transformação digital e, sem 
ela, fica muito difícil compe-
tir no cenário dinâmico de 
negócios que vivemos atu-
almente. Muito já mudou e 
muito ainda vai mudar. Para 
um futuro próximo -  anos 
- acredito que a disponibili-
zação de plataformas que se-
jam independentes de locais 
físicos será uma realidade e 
a nuvem é o caminho mais 
fácil para a sua materializa-
ção. As grandes estruturas 
de Contact Center devem 
deixar de existir porque os 
trabalhadores estarão em 
qualquer lugar. 

Como garantir que eles te-
nham acesso às informações, 
que tenham uma plataforma 
de comunicação adequada, 
garantindo a qualidade do 
atendimento, privacidade 
dos dados, segurança e dis-
ponibilidade? Acho que esse 
é o segredo. E este segredo 
não é tão secreto assim. Ele 
atende pelo nome de Contact 
Center em Cloud (CCaaS).

 
(*) - É diretor de Vendas da Nice, líder 

mundial em plataformas de Cloud 
Contact Center, segundo o Gartner 

Magic Quadrant (https://nice.com.br/).
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co quanto financeiro, o que, 
por si só, é de inestimável 
valor. 

Existem grandes vanta-
gens nessa migração. Uma 
delas é a flexibilidade, que 
está relacionada à rapidez 
na adaptação da empresa em 
situações como: incluir um 
novo canal de atendimento 
ou funcionalidade, crescer 
ou diminuir devido à sazo-
nalidade do seu mercado. 
Este movimento garante um 
nível de eficiência operacio-
nal muito maior que o exis-
tente em implementações 
tradicionais. Seguindo essa 
mesma linha, outro benefício 
é a racionalização de custos, 
pois plataformas em nuvem 
devem permitir o pagamento 
por utilização. 

Em estruturas tradicio-
nais, as companhias preci-
sam prever sua estrutura 
com base no pico de utiliza-
ção e, geralmente, isso acon-
tece duas ou três vezes por 
ano apenas. A nuvem traz a 
opção de consumir serviços, 
módulos ou plataformas de 
acordo com a demanda do 

negócio, sem que se abra 
mão de qualquer capacidade 
ou funcionalidade. Outra 
situação em que uma Pla-
taforma de Contact Center 
em Cloud (CCaaS) faz muita 
diferença é quando falamos 
de multicanalidade. 

Uma única plataforma que 
disponha de um rol de canais 
de atendimento tradicionais 
(Ex: voz, chat, email) e di-
gitais (Ex: WhatsApp, Face-
book, Twitter, Instagram...) 
de maneira nativa e integra-
da, permite que as empresas 
definam novas estratégias 
de encantamento dos seus 
clientes, pois é importante 
garantir a mesma experi-
ência de atendimento, seja 
qual for o canal escolhido 
pelo consumidor, inclusive 
para as situações em que há a 
escolha ou a necessidade de 
trocar de canal sem ruptura 
(elevação). 

Para o cliente, há o confor-
to de ser atendido no canal 
de sua preferência; para a 
empresa, a possibilidade de 
realmente entender a jorna-
da e o esforço do consumidor 

Ao longo do período de pandemia 
do novo Coronavírus, muitas foram as 
transformações no mercado de trabalho. 
Os mecanismos criados por muitas em-
presas e instituições para continuarem 
prestando seus serviços diante das 
restrições permitiram o surgimento de 
novas oportunidades em um cenário 
de crise.

De acordo com a análise de especia-
listas em mercado de trabalho, gestão e 
carreiras, essas adaptações projetaram 
de certa forma algumas profissões e 
funções, que devem continuar em alta 
em 2022. 

“A otimização dos processos, o uso 

da tecnologia para dinamizar o modo 
de trabalhar durante a pandemia, fez 
surgir oportunidades em meio a um 
cenário de crise. Apesar do alto índice 
de desemprego gerado nesses dois 
anos de pandemia, tivemos também 
esse outro lado, onde as adaptações 
para seguir operando fizeram com que 
novas funções surgissem”, analisa Wer-
son Kaval, professor de MBA e Pós nas 
áreas de Empreendedorismo, Inovação, 
Planejamento Estratégico e Gestão de 
Negócios/Startups do Centro Universi-
tário Tiradentes.

Profissões ligadas às áreas de tec-
nologia, finanças e saúde, estarão 

em alta no ano que vem, bem como o 
ensino a distância, que seguirá forte 
segundo os especialistas, e com isso 
demandará, por exemplo, a contra-
tação de profissionais de audiovisual, 
entre outros. “Em uma breve análise 
desse período de pandemia, pode-
mos identificar que as demandas 
que surgiram se tornaram tendên-
cias, que seguirão no próximo ano. 
Assim, profissões voltadas ao meio 
tecnológico, e-commerce, logística, 
marketing digital e telemedicina, 
por exemplo, continuarão em alta 
em 2022”, destaca Werson. - Fonte: 
(www.grupotiradentes.com).

Áreas em alta no 
mercado de trabalho em 2022
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