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Vacinar ou não 
as crianças?
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Política

   
Leia na página 6

A Lei do Bem é um incentivo fiscal, concedido pelo Governo Federal, 
que oferece uma série de benefícios com base nos investimentos das 
empresas em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecno-
lógica (P&D&I), especialmente em relação às deduções das bases fiscais. 
A Lei, criada em 2005, é voltada às empresas brasileiras que investem 
na realização de projetos tecnológicos. De modo geral, as políticas de 
inovação, como subsídios, incentivos fiscais e crédito, por exemplo, são 
criadas para que o governo apoie e estimule esforços tecnológicos.  

Incentivo à inovação: como a Lei do Bem apoia 
projetos tecnológicos

A tragédia brasileira está em cartaz há décadas. O país patina no 
desenvolvimento e só vê aumentar as desigualdades sociais, com a 
população cada vez mais pobre e desassistida dos serviços públicos 
essenciais para lhe garantir uma vida digna: saúde, educação, sanea-
mento básico, habitação e segurança. Problemas que voltarão a ser tema 
em 2022, ano eleitoral, com os candidatos repetindo as promessas de 
sempre, cada qual com suas propostas salvadoras. A título de reflexão, 
podemos dividir em três atos a tragédia que assola o Brasil.  

Desafios para o Brasil retomar o rumo

Ética no trabalho trata-se de um conjunto de valores e princípios que 
a corporação precisa seguir. Ela também pode ser encarada como um 
passaporte para maiores chances de sucesso profissional, já que isso 
pode trazer mais credibilidade e confiança interna e externa. Afinal de 
contas, vivemos dentro de um contexto em que grandes corporações 
foram envolvidas em escândalos de corrupção, trabalho escravo, assédio 
moral e sexual.  

Especialista ensina como promover a ética no ambiente 
de trabalho
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Palmeiras é eleito o melhor do mundo
O Mundial de Clubes da FIFA só começa no dia 3 de fevereiro, mas o 

Palmeiras já pode dizer que é o melhor time do planeta. Isto porque a 
Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol  elegeu 
o Alviverde como o vencedor do seu ranking de 2021. Em 16 edições, 
esta foi a primeira vez que um clube brasileiro conquistou o prêmio. Em 
2020, o Palmeiras tinha ficado na segunda colocação, atrás do Bayern 
de Munique. O maior vencedor é o Barcelona (cinco vezes), seguido de 
Real Madrid (quatro) e Liverpool (três). Manchester United, Sevilla, 
Milan, Inter de Milão e Juventus levaram duas vezes. Roma, Ajax, PSG, 
Valencia, Atlético de Madrid e Atlético Club Nacional foram eleitos em uma 
oportunidade. O ranking estabelece qual a equipe mais forte do mundo 
entre todas as competições, nacionais e internacionais. O resultado é 
definido pela soma de todos os pontos em cada competição, de janeiro 
a dezembro (ABr).    Leia a coluna completa na página 3
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Inscrições para 10 mil vagas em curso  
gratuito que ensina programação do zero

@A Take Blip acaba de abrir inscrições para 10 mil vagas em um curso 
gratuito para quem quer dar os primeiros passos em programação. O 

bootcamp “Take Blip Web Developer” é realizado em parceria com o Órbi 
Academy Techboost, um dos maiores programas de formação de profis-
sionais de tecnologia do Brasil, em parceria com a DIO, plataforma open 
education para acesso à tecnologia. O objetivo é formar desenvolvedores 
web que desejam iniciar na área de tecnologia, em qualquer lugar do Brasil. 
O programa oferece 78 horas de experiências educacionais focadas em 
conhecimentos básicos de desenvolvimento de software, incluindo as lingua-
gens HTML, CSS e JavaScript. Os cursos são gravados para que as pessoas 
possam ter flexibilidade para assistir quando for melhor para elas, mas o 
prazo para conclusão das trilhas de conteúdo é até 20 de março. Ao final 
do bootcamp, quem concluir o programa receberá um certificado, e ainda, 
um mês grátis de DIO Pro, um plano da DIO com acesso a diversos cursos 
para que possam impulsionar ainda mais suas carreiras (https://www.dio.
me/bootcamp/take-blip-web-developer?utm_source=pr-bc-take-blip-web-
-developer&utm_medium=pay&utm_campaign=take%20blip).    Leia 
a coluna completa na página 2

AI/Take Blip

A dinâmica entre os departamentos 
jurídicos corporativos e seus 
consultores externos está mudando. 

E, como tantas outras coisas do ano passado, a 
pandemia pode ser pelo menos parcialmente 

culpada. Agora, mais de um ano após a crise de 
saúde pública, os gastos do departamento jurídico 
corporativo se recuperaram para níveis normais 
e as equipes internas estão recorrendo a seus 
escritórios de advocacia para obter ajuda com a 
adoção de tecnologias sofisticadas.

 
Na verdade, é como se soluções que estimularam 

a automação de processos ou forneceram insights de 
dados fossem invisíveis antes da pandemia. No entanto, 
as interrupções nos negócios niveladas pela Covid-19 
podem ter forçado os céticos dentro dos departamentos 
jurídicos a superar sua aversão à tecnologia. 

À medida que as equipes internas se tornam 
mais inovadoras, elas esperam que os parceiros de 
consultoria externos desempenhem um papel de 
liderança em sua transformação digital - e que os 
escritórios de advocacia teçam a tecnologia ainda 
mais firmemente em seus serviços.

 
Para os escritórios de advocacia, esse entu-

siasmo recém-descoberto dos clientes pela digi-
talização pode se traduzir em um aumento nas 
solicitações relacionadas à tecnologia, não apenas 
em termos de como os clientes estão incorporando 
tecnologia em seus próprios serviços, mas também 
como eles podem ajudar a orientar ou facilitar a 
própria transformação interna.

 
Os departamentos jurídicos estão aderindo cada 

vez mais à digitalização - e apesar de algumas das 
interrupções nos negócios no ano passado - estão 
dispostos a gastar o dinheiro necessário para 
obter os resultados desejados. De acordo com a 
Pesquisa Global Cushman e Wakefield, realizada 
com mais de 60 mil respondentes sobre o uso de 
espaço de escritório corporativo, apontou que 90% 
dos entrevistados pretendem adotar o trabalho 
híbrido pós-pandemia, no período pré-pandemia 
esse número era de 41%. 

E isso influencia diretamente na possibilida-
de dos departamentos jurídicos corporativos 
continuarem investindo em uma tecnologia que 
possa acelerar a prática do direito - ou pelo 
menos torná-la mais eficiente - independente de 
quaisquer restrições financeiras. De acordo com 
a “Pesquisa Covid-19 do Departamento Jurídico 
de 2020” divulgada pela Deloitte em novembro 

Como a pandemia impulsionou a 
transformação digital no setor jurídico
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passado, 62% dos diretores jurídicos e executivos 
jurídicos seniores esperam que os investimentos 
digitais continuem, apesar das medidas de con-
tenção de custos. 

O relatório citou tecnologias como inteligência arti-
ficial/processamento de linguagem natural, automação 
de processos robóticos e gerenciamento do ciclo de 
vida do contrato como prioridades de investimento. 
Mas a vontade de investir em tecnologia não significa 
saber quais soluções comprar ou onde aplicá-las. 

Para isso, os departamentos jurídicos podem es-
tar recorrendo a parceiros confiáveis de escritórios 
de advocacia que conhecem seus negócios e têm 
uma visão de trabalho sobre como outros clientes 
corporativos estão implantando tecnologia. É um 
passo além do papel tradicional de consultor ju-
rídico ocupado pelos escritórios de advocacia há 
muito tempo - mas talvez necessário. 

Ocasionalmente, essas necessidades incluem ser 
correspondido com a solução tecnológica certa para 
um determinado problema ou assunto. Às vezes, não se 
trata apenas de encontrar as ferramentas certas - trata-
-se de encontrar o lugar certo para usá-las também. 
À medida que as equipes internas procuram fazer 
mais com menos após um tumultuado 2020, algumas 
empresas estão sendo solicitadas a ajudar a identificar 
fluxos de trabalho que se prestam à automação. 

Os escritórios de advocacia também estão au-
tomatizando alguns de seus próprios processos, 
em um esforço para passar algumas das eficiências 
adquiridas para os clientes mais adiante. Por exem-

plo, os departamentos jurídicos têm pressionado 
as empresas a serem mais rigorosas sobre o uso de 
soluções de faturamento eletrônico, que, quando 
devidamente aproveitadas, podem melhorar a 
adesão às diretrizes de cobrança de conselhos 
externos e fornecer dados valiosos de gastos. 

Mas, embora as equipes jurídicas corporativas 
provavelmente apreciem receber faturas opor-
tunas e precisas, os processos automatizados de 
gerenciamento de contratos podem estar entre 
suas principais preocupações, depois de passar 
um ano em águas pandêmicas agitadas. 

Quando a Covid-19 começou a fechar as operações 
comerciais no ano passado, muitas empresas confia-
ram em ferramentas de gerenciamento de contratos 
para ajudar a agilizar a busca por cláusulas de força 
maior e outras informações críticas enterradas sob 
pilhas de acordos. A necessidade persistente de tal 
tecnologia se refletiu no mercado de automação 
jurídica ao longo de todo ano passado, com provedo-
res como BlackBoiler e Evisort atraindo milhões de 
dólares em investimentos desde o início da pandemia. 

No entanto, os escritórios de advocacia tam-
bém podem estar encontrando uma maneira de 
alavancar a demanda por processos contratuais 
automatizados a seu favor. Ao longo dos anos, os 
departamentos jurídicos corporativos se acostu-
maram a ver seus advogados externos usarem 
dados e algoritmos como forma de ajudar a criar 
estratégias de fluxo de trabalho mais eficientes. 
Mas algumas empresas começaram a aproveitar 
os dados de maneiras mais inovadoras, voltadas 
para ajudar os clientes a não apenas economizar 
custos, mas prever melhor as despesas futuras.

 
Assim como poucas pessoas poderiam ter pre-

visto como a pandemia mudaria as atitudes em 
relação à tecnologia jurídica, é difícil imaginar a 
direção da análise preditiva avançando. Apesar 
de alguns avanços encorajadores, o setor jurídico 
ainda está muito atrás de muitos outros serviços 
profissionais quando se trata de sofisticação digital. 
Enquanto lida com SEO básico, marketing de con-
teúdo e engajamento nas mídias sociais, os demais 
setores estão aproveitando o potencial de novas 
oportunidades, como a pesquisa por voz online. 

É muito fácil se distrair com o crescente entu-
siasmo por soluções de marketing digital, mas as 
empresas devem garantir que tenham bases sólidas 
antes de comprometer recursos em campanhas 
que possam não as beneficiarem ou que forneçam 
apenas uma correção de curto prazo.

(Fonte: Marcelo Carreir é diretor de Marketing da Access).

IMPACTARãO A PRODuTIVIDADE NO ChãO DE FáBRICA

Negócios em Pauta Foto: www.iffhs.com/reprodução

5G E NOVAS TECNOLOGIAS VãO MOLDAR 
O DESENVOLVIMENTO DA INDúSTRIA 

    Leia na página 4

Privatização da Codesa 
O BNDES publica hoje (21) o edital 

do leilão de privatização da Companhia 
Docas do Espírito Santo (Codesa). O 
evento, que prevê a transferência do 
controle da companhia e a concessão 
dos portos de Vitória e Barra do Ria-
cho, localizados no litoral capixaba, 
está previsto para ocorrer no dia 25 
de março, na bolsa de valores, B3. O 
contrato prevê a concessão dos portos 
por um prazo de 35 anos, prorrogável 
por mais cinco anos.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/5g-e-novas-tecnologias-vao-moldar-o-desenvolvimento-da-industria/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-21-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-21-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/vacinar-ou-nao-as-criancas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/desafios-para-o-brasil-retomar-o-rumo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/incentivo-a-inovacao-como-a-lei-do-bem-apoia-projetos-tecnologicos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/especialista-ensina-como-promover-a-etica-no-ambiente-de-trabalho/
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Marcas devem utilizar 
logística reversa 

em 2022

As marcas estão 
em busca de como 
agradar seus 
consumidores. A 
sustentabilidade e a 
preocupação com o 
meio ambiente têm 
sido colocados em 
pauta

De acordo com um es-
tudo realizado pela 
Dentsu Internatio-

nal e pela Microsoft Adver-
tising, realizado em 2021, 
91% das pessoas querem 
que as marcas demonstrem 
que estão fazendo escolhas 
positivas sobre o planeta. 
O levantamento feito pela 
Economist Intelligence Unit 
(EIU), a pedido da WWF, 
aponta que as pesquisas 
na internet por produtos 
sustentáveis tiveram cresci-
mento de 71% nos últimos 
cinco anos. 

Quando se trata de logís-
tica reversa, por exemplo, 
a população está cada vez 
mais consciente dos proble-
mas ambientais causados 
pelo descarte inadequado 
dos resíduos sólidos e as em-
presas que demonstrarem 
maior compromisso com a 
implantação de soluções se 
destacarão em relação aos 
concorrentes. É comum que 
o mercado consumidor favo-
reça empresas que atuam 
de maneira ecológica e que 
possuam certificação pelos 
órgãos fiscalizadores, como 
é o exemplo do ISO 14000, 
constituído por uma série 
de normas que determinam 
diretrizes para garantir que 
a empresa pratique a gestão 
ambiental. 

Para atender a Lei nº 
12.305/10, que instituiu a 
Política Nacional de Resí-
duos Sólidos (PNRS), as 
empresas devem adequar 
seus processos produtivos, 
promovendo maior aprovei-
tamento dos materiais rein-
seridos na cadeia produtiva. 

Para que isso seja possível 
é necessário buscar novas 
tecnologias que permitem 
a manutenção da qualidade, 
da capacidade produtiva e 
propiciem redução dos cus-
tos. A redução no consumo 
de matérias-primas virgens 
também contribui para a 
redução do consumo ener-
gético e essas vantagens 
já são consideradas nos 
estudos para implantação 
da Indústria 4.0.
	 •	Logística Reversa - 

Esse termo é utilizado 
desde a década de 1990, 
quando as empresas 
passaram a preocupar-
se com a utilização dos 
recursos naturais e com 
o retorno de produtos 
descartados pelos con-
sumidores. A logística 
reversa é caracterizada 
por um conjunto de 
ações, procedimentos 
e infraestrutura des-
tinados a viabilizar a 
coleta e a restituição 
dos resíduos sólidos ao 
setor empresarial, para 
reaproveitamento, em 
seu ciclo ou em outros 
ciclos produtivos. 

  Também é possível 
proporcionar outra des-
tinação final ambiental-
mente adequada, tendo 
como principal objetivo 
reinserir os resíduos ou 
materiais do pós-con-
sumo em novos ciclos 
produtivos. Ela repre-
senta uma importante 
etapa do processo de 
Economia Circular.

  A logística reversa con-

tribui para a preserva-
ção do meio-ambiente, 
garantindo uma desti-
nação final ambiental-
mente adequada aos 
produtos pós-consumo, 
evitando que sejam 
descartados no meio
-ambiente (rios, praias, 
terrenos abandonados, 
praças públicas etc.). 
Dessa forma, além de 
evitar contaminações 
ambientais, tão nocivas 
à saúde da população, 
promove o aumento 
da vida útil dos aterros 
sanitários e a redução 
dos lixões, reduzindo 
custos na gestão pública 
dos resíduos sólidos. 

  Além disso, contribui 
para a proteção da saú-
de pública, redução no 
consumo de matérias 
primas ou recursos não 
renováveis, além do 
impacto no pilar social 
da sustentabilidade ao 
promover a geração 
de empregos através 
de novas atividades 
relacionadas à coleta, 
transporte e reciclagem 
dos produtos recebidos 
e da revalorização dos 
resíduos.

	 •	Aplicando nos negó-
cios - Há várias entida-
des gestoras de logística 
reversa para diferentes 
produtos. Na ABREE 
(Associação Brasileira 
de Reciclagem de Ele-
troeletrônicos e Eletro-
domésticos) gerencia-
se a logística reversa de 
eletroeletrônicos para 
53 associadas (fabri-
cantes e importadores). 
Para isso, foram implan-
tados mais de 3 mil pon-
tos de recebimento que 
atendem mais de 1.200 
municípios em todo o 
território nacional. 

A partir do recebimento 
dos produtos descartados 
pelos cidadãos, é realizado 
o transporte, consolidação 
dos produtos e feito o enca-
minhamento para os parcei-
ros, que realizam a manu-
fatura reversa, permitindo 
a reinserção dos materiais 
na cadeia produtiva. Todo 
o processo é rastreável e ao 
final é emitido o certificado 
de destinação final.

Os fabricantes devem 
atuar, primeiramente di-
vulgando a necessidade do 
descarte correto dos produ-
tos após o final da vida útil 
e adequar seus processos 
para receber insumos reci-
clados, o que muitas vezes 
requer o investimento em 
tecnologia e inovação. Por 
fim, devem optar entre o 
processo individual ou cole-
tivo e, nesse caso, precisam 
buscar a entidade gestora 
que poderá auxiliar nessa 
jornada.

Os prestadores de servi-
ços que fazem parte dessa 
cadeia, como transportado-
res, cooperativas, empresas 
de manufatura reversa e 
muitos outros, são partes in-
teressadas também. Minha 
recomendação é que todas 
essas empresas busquem o 
trabalho colaborativo com 
os sistemas de logística 
reversa existentes. Com o 
trabalho conjunto, vamos 
acelerar a conscientização 
e, consequentemente, o 
descarte correto. O meio 
ambiente e as futuras ge-
rações agradecem!

(*) - É Presidente da ABREE – 
Associação Brasileira 

de Reciclagem de Eletroeletrônicos 
e Eletrodomésticos 

(http://abree.org.br/).

Sergio de Carvalho Mauricio (*)

Neste mês de janeiro, o Brasil bateu recorde de produ-
ção de energia solar, alcançando a marca de 13 gigawatts 
(GW) de potência, chegando muito próximo à capacidade 
instalada da usina de Itaipu (14 GW). Usinas solares e sis-
temas de médio e pequeno portes instalados em telhados, 
fachadas e terrenos de casas ou empresas produzem quase 
o mesmo que a maior produtora de energia renovável no 
mundo.

Isso acontece porque cresce cada vez mais o conhecimen-
to sobre os benefícios dessa alternativa energética. Mesmo 
assim, ainda há muitos tabus em relação ao assunto. Por 
isso, Rodrigo Freire, CEO da Holu, startup cujo propósito 
é ajudar o brasileiro a conquistar o melhor custo benefício 
em energia solar para ter independência energética, lista 
seis mitos e verdades sobre energia solar. 
 1) Exige investimento alto e imediato - MITO - 

Os projetos são individualizados e têm valores que 
variam de acordo com o valor gasto com a conta 
de luz mensal do consumidor. A média nacional de 
investimento é de R$ 20 a R$ 30 mil pagos em finan-
ciamentos de até seis (6) anos. Ao contrário do que 
se pensa, o volume para instalação completa pode 
ser 100% financiado, e as parcelas são normalmente 
menores do que o valor pago na conta de luz men-
salmente. 

  Ou seja, sem nenhuma entrada, pagando menos do 
que na energia tradicional e lidando com pagamentos 
fixos (ao contrário das tarifas mensais), é possível 
ser independente energeticamente e sustentável. 
Há opções de pagamentos, também, via cartão de 
crédito, em até 10 parcelas mensais.

 2) É direcionado apenas para determinados pú-
blicos e classes sociais - MITO - A energia solar 
é para todos. Como o número de placas instaladas 
em um sistema é variável de acordo com o gasto 
mensal de energia do consumidor, é possível realizar 
a instalação de sistemas a partir de duas placas. Mas, 
vale ressaltar que, em caso de usuários com contas 
mensais de energia a partir de R$ 300, o retorno de 
investimento é, no geral, mais rápido. 

 3) A energia solar é um caminho para sair da vul-
nerabilidade energética - VERDADE - A energia 
solar fotovoltaica é uma das melhores alternativas 
para regiões isoladas onde não há rede elétrica ou que 
utilizem geradores a diesel ou óleo combustível, pois 

Já está em vigor a Resolução Nor-
mativa 478, publicada ontem (20) no 
Diário Oficial da União pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), que inclui os testes rápidos de 
Covid-19 na lista de coberturas obri-
gatórias para beneficiários de planos 
de saúde. A inclusão do exame para 
detecção de antígeno SARS-CoV-2 foi 
aprovada em reunião extraordinária 
da diretoria colegiada da ANS.

Segundo informou a ANS, o teste 

será coberto para os beneficiários de 
planos de saúde com segmentação 
ambulatorial, hospitalar ou referência 
e será feito nos casos em que houver 
indicação médica, para pacientes 
com Síndrome Gripal ou Síndrome 
Respiratória Aguda Grave, entre o 
primeiro e o sétimo dia de início dos 
sintomas. A decisão levou em conta 
a circulação e o rápido crescimento 
de casos relacionados à nova variante 
Ômicron, definida como variante de 

preocupação pela OMS. 
O diretor-presidente da ANS, Paulo 

Rebello, avaliou que o teste de antíge-
no “pode ampliar a detecção e acelerar 
o isolamento, levando a uma redução 
da disseminação da doença e, por 
consequência, a uma diminuição da 
sobrecarga dos serviços laboratoriais. 
Ao mesmo tempo em que tomamos 
a decisão responsável de manter o 
acesso ao padrão ouro de diagnóstico, 
o RT-PCR” (ABr).

Felipe Tomaz (*)

Com isso entendemos 
que os websites dia-
riamente produzem 

milhares de informações e 
por meio deles, podemos 
traçar um caminho de venda 
e até mesmo entender a ca-
beça do nosso consumidor.

Eu sempre falo que exis-
tem estatísticas principais 
que as agências devem ter 
o olhar atento. Antes de 
começar qualquer projeto, 
acredito que é necessário 
que o desenvolvedor se co-
loque no lugar do usuário e 
se questione: “Eu entraria 
nesse site? Ficaria aqui ou 
fecharia a página”? O exer-
cício de empatia também 
é válido no ambiente de 
desenvolvimento.

Segundo estudos da Dyna-
trace, empresa de tecnologia 
global, 88% dos entrevis-
tados disseram que não 
voltariam a uma loja virtual 
que proporcionasse uma má 
usabilidade. Ou seja, uma 
experiência ruim dentro do 
site faz com que o usuário 
desista de uma compra, pois 
é como se você entrasse em 
um estabelecimento e não 
conseguisse encontrar os 
produtos. Para evitar que 
isso aconteça, listei alguns 
pontos que podem auxiliar 
na permanência do cliente 
no site:

Uma experiência ruim dentro do site faz com que o usuário 
desista de uma compra.

Em qual parte do site 
está havendo perda de clientes?

Cada vez que um usuário acessa um site, ele gera inúmeros dados - onde ele clica, o tempo que ele 
permanece e até mesmo como ele interage com a interface

hoje em dia constroem sites 
lindos, responsivos, com 
designers modernos, mas 
esquecem exatamente da 
versão mobile. Os pequenos 
negócios perdem muitas 
vendas por não investirem 
nesse quesito e é aí que está 
um dos principais erros. Em 
um mundo cada vez mais 
conectado em que as pes-
soas fazem tudo em apenas 
alguns cliques, apostar nessa 
versão se tornou imprescin-
dível para quem quer obter 
sucesso nos negócios. E 
uma dica para o seu time de 
desenvolvimento é utilizar a 
técnica de Mobile First.

Acredito que pelo menos 
um dos itens acima você 
já se pegou fazendo, não é 
mesmo? Mas fique tranquilo, 
hoje no mercado já existem 
muitos cursos e soluções 
que nos ajudam a entender 
melhor como funcionam as 
plataformas e os usuários. 
Antigamente, os processos 
eram muito mais complexos 
e financeiramente inaces-
síveis. Por isso, agora que 
você conhece algumas esta-
tísticas e sabe que elas não 
mentem, já está na hora de 
preparar os planos de 2022 
para o seu site e fazer um 
upgrade!

(*) - É CIO da Cloudez, empresa 
parceira de agências e prestadores 
de serviços digitais que organiza e 

automatiza as atividades operacionais.

Ao infinito e além é algo 
que funciona nos sites: a 
rolagem infinita é um re-
curso que pode servir para 
aumentar a permanência do 
usuário. Empresas como Fa-
cebook, Instagram e Twitter, 
utilizam - e muito bem - essa 
técnica. Mas vale ficar atento 
à finalidade do site, pois esse 
modelo funciona melhor em 
sites de conteúdo do que em 
e-commerces;

Mantenha a infraestrutura 
atualizada sempre: Quando 
falamos da parte técnica, 
sempre é necessário estar 
o mais atualizado possível. 
Servidores desatualizados 
afetam negativamente a 
experiência do usuário, o 
que pode complicar o seu 
faturamento. Segundo dados 

da KissMetrics, plataforma 
de análise e monitoramento 
de usuários, cada segundo de 
delay tem o impacto de R$ 
25mil em vendas perdidas 
por ano;

Fique atento ao seu Call to 
Action: Em alguns casos, o 
seu Call to Action pode ser 
difícil de encontrar no site e 
por isso seus clientes estão 
indo embora. De acordo com 
a pesquisa realizada pela 
Online Marketing Coach, 
70% das pequenas e médias 
empresas não expõem o Call 
to Action da maneira certa. 
Ou seja, já está na hora de 
redobrar a atenção com isso 
e deixar essa opção bem ex-
posta no início do site; 

Invista na versão mobile 
do seu site: Muitas empresas 
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Os mitos e as verdades sobre a 
energia solar

têm instalação simples e baixo custo em relação ao 
tempo de vida útil (mais de 25 anos). Nesses casos, 
o ideal é instalar também um conjunto de baterias 
para garantir a eletricidade também durante a noite.

 4) É atrelado ao imóvel e ajuda na valorização 
local - VERDADE - Sim, por ser um investimento 
inteligente e em longo prazo, que gera economia 
durante toda a sua vida útil, a energia solar contribui 
para a valorização do imóvel entre 4% e 6%, segundo 
o Laboratório Nacional Lawrence Berkeley (EUA).

 5) Exige conhecimento e alta manutenção por 
parte do usuário - MITO - A limpeza do sistema 
pode ser feita pelo próprio usuário ou proprietário das 
placas solares, uma vez por ano, com uma mangueira 
e um pano. Parte da grande vida útil de sistemas de 
energia solar é fruto de sua resistência significativa 
aos danos causados pela ação da natureza, tais como 
chuvas, ventos ou até mesmo granizo. A Holu também 
fornece suporte imediato em eventuais problemas.

 6) O benefício vai além do individual - VERDADE 
- Como uma energia limpa, renovável e sustentável, 
a geração solar ajuda a reduzir significativamen-
te:  a dependência de combustíveis fósseis como 
derivados de petróleo; o consumo de água (usado 
pelas termelétricas e usinas nucleares); e a emissão 
de gases do efeito estufa, dentre outros benefícios 
de ordem ambiental. - Fonte e outras informações, 
acesse: (https://www.holu.com.br/).

A energia solar é um caminho para sair da vulnerabilidade 
energética.
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Testes estão incluídos nos planos de saúde



Quando e 
como notificar o 
descumprimento 

da LGPD?

As sanções para o 
descumprimento da 
LGDP já estão valendo

Aplicadas tanto para 
pessoas físicas quanto 
jurídicas que realizem 

operações de tratamento de 
dados, a não conformidade 
com as normas previstas em 
legislação deve ser notifica-
da ao órgão regulador, a fim 
de preservar ao máximo os 
agentes de tratamento de 
dados em uma possível au-
tuação, caso venham a ser 
responsabilizados.

Em uma definição direta, a 
própria LGPD estabelece um 
incidente de dados como um 
evento que leva à destruição, 
perda, alteração, divulgação 
ou acesso não autorizado, de 
forma acidental ou ilícita, a 
dados transmitidos, arma-
zenados ou processados por 
uma empresa. Para qualquer 
sinal de descumprimento, 
caberá à Autoridade Nacio-
nal de Proteção de Dados 
(ANPD) fiscalizar a denún-
cia, seja de forma presencial 
nas sedes das empresas, em 
virtude de requerimento do 
titular dos dados, ou ainda, 
na comunicação de incidente.

O processo de apuração de 
eventual infração à lei abran-
ge uma série de etapas fun-
damentais para esta análise. 
Em um primeiro momento, 
a ANPD pode instaurar um 
procedimento preparatório 
antes da autuação, quando 
os indícios da prática da in-
fração não forem suficientes 
para a instauração direta 
do processo administrativo 
sancionador.

Caso instaurado o processo 
administrativo sancionador, o 
autuado será intimado, pre-
ferencialmente por meio ele-
trônico, para apresentar sua 
defesa, com todas as provas 
cabíveis, no prazo de dez dias 
úteis. Após realizada a fase de 
instrução, com a produção 
de provas que se fizerem 
necessárias à elucidação do 
caso, a Coordenação-Geral de 
Fiscalização proferirá a deci-
são fundamentada, aplicando 
ou não a sanção decorrente 
da autuação.

Às empresas que, de fato, 
cometerem infração, as san-
ções podem variar desde 
uma advertência, aplicação 
de multa, até suspensão ou 
proibição do tratamento de 
dados pessoais. Conside-
rando o disposto na lei, a 
comunicação de incidente ao 
órgão fiscalizador é de suma 
importância. Para além disso, 

o trabalho preventivo ainda 
se torna a melhor estratégia 
a fim de evitar tais consequ-
ências severas para aqueles 
que descumprirem a lei.

Todas as empresas e pes-
soas que, de alguma maneira, 
tratam de dados pessoais, 
devem ter à disposição pro-
fissionais especializados, de 
forma que conduzam um 
ritmo interno de adequação 
do seu negócio à LGPD, 
com foco em desenvolver 
um fluxo de tratamento dos 
dados de clientes e de seus 
colaboradores. Isso, para 
que em qualquer incidente, 
a equipe notifique o titular 
imediatamente do ocorrido, 
bem como à ANPD, informan-
do as medidas que já estão ou 
serão tomadas para a resolver 
o problema e para evitar que 
ocorram, novamente.

Como reforço a essas ações, 
é de suma importância que 
as pessoas físicas e jurídicas 
tenham uma política de segu-
rança da informação, devida-
mente detalhada e embasada 
pelos procedimentos a serem 
seguidos, para que possam 
agir de forma ágil e transpa-
rente na proteção dos direitos 
dos titulares dos dados. Para 
uma condução eficaz deste 
trabalho, o auxílio de um 
advogado especialista e cer-
tificado para atuar no âmbito 
da LGPD também se torna 
uma medida indispensável.

É fundamental que este 
profissional realize um ma-
peamento da situação atual 
do tratamento de dados do 
negócio e apresente um plano 
de ação para adequação à lei – 
assim como sua implantação 
e acompanhamento da exe-
cução das ações necessárias 
para estar em conformidade 
com suas normas. Nem toda 
ação ou estrutura será neces-
sária a todas as pessoas ou 
empresas que dispõe de da-
dos pessoais no seu negócio. 

Por isso é importante ter 
a orientação de um especia-
lista, para que seja pensada 
uma forma de controle e tra-
tamento adequada para cada 
negócio. A LGPD é construída 
caso a caso para atender 
as especificações de cada 
negócio, visando garantir a 
proteção dos dados contro-
lados ou tratados e, assim, a 
segurança dos titulares dos 
dados em um ambiente de 
mercado.

(*) - É líder da área cível do escritório 
Marcos Martins Advogados.

(**) - É advogada e líder da área 
societária do escritório Marcos 

Martins Advogados 
(www.marcosmartins.adv.br).

Mário Conforti (*) e Thais Cordero (**)

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

3www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira 21 de janeiro de 2022

NEW LAND S.A.
(Em Constituição)

Ata de Assembleia Geral de Constituição da NEW LAND S.A.
Realizada em 23 de Novembro de 2021

1. Local, data e hora: Em 23 de novembro de 2021, às 10 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Estados Unidos, 475, sala 3, Jardim América, CEP 01427- 000. 2. Presença: Presente a 
LHPT Investimentos e Participações Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada, com 
sede na Cidade de Maceió, Estado do Alagoas, na Avenida Álvaro Otacilio, 3.731, sala 301, Condomínio 
Jatiuca, CEP 57.036- 850, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.034.068/0001-67, NIRE 27201289795, com 
atos constitutivos registrados na Junta Comercial de Alagoas (“JUCEAL”) em sessão de 27 de outubro de 
2021, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social pelos srs. Luiz Henrique Taboada, brasileiro, 
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18 de fevereiro de 1960, empresário, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 290.174.750-72, com endereço residencial Rodovia AL 101 Sul km 3, Lote 33, s/n, 
Condomínio Laguna Quadral, Barra Nova, Cidade Marechal Deodoro, Estado do Alagoas, CEP 57.160-000 
e Luiz Paulo Taboada, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04 de 
agosto de 1982, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 043.463.734-37, com endereço residencial Rua 
Desportista Humberto Guimarães, n° 342, apartamento 601, Ponta Verde, Cidade de Maceió, Estado do 
Alagoas, CEP 57.035-030 (“Acionista”), com o objetivo de constituir sociedade anônima. 3. Mesa: Presidida 
pelo St. Luiz Henrique Taboada e secretariada pelo Sr. Luiz Paulo Taboada, acima qualificados. 4. Ordem 
do dia: a) Deliberar sobre a constituição da New Land S.A. (“Companhia”), sociedade por ações fechada, 
na forma dos artigos 1.088 e 1.089 da Lei 10.406 de 10 de janeiro 2002 (“Código Civil Brasileiro”) e do 
artigo 220 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), que será regida e interpretada 
em conformidade com o Estatuto Social em anexo (Anexo I); b) A eleição para o cargo do Sr. Luiz Henrique 
Taboada, acima qualificado, para o cargo de Diretor Presidente e (ii) do Sr. Luiz Paulo Taboada, acima 
qualificado, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, com prazo de mandato de 3 (três) anos, que tomarão 
posse de seus cargos mediante assinatura dos termos de posse em anexo (Anexo II), os quais serão 
lavrados em livro próprio da Companhia; e c) A subscrição da integralidade do capital social pela Acionista, 
com prazo de integralização de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos do Boletim de Subscrição em anexo 
(Anexo III). 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após discussão das matérias constantes da Ordem 
do Dia, estas foram integralmente aprovadas pelo Acionista, de forma unânime, conferindo-se poderes aos 
Diretores para adotarem todas e quaisquer medidas necessárias ao cumprimento das decisões aprovadas 
nesta Assembleia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e oferecida a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e se lavrou a presente ata que, 
lida, conferida e aprovada, foi assinada por todos. Acionista: LHPT Investimentos e Participações Ltda. - 
Luiz Henrique Taboada, Administrador; Luiz Paulo Taboada, Administrador. Mesa: Luiz Henrique Taboada 
- Presidente; Luiz Paulo Taboada - Secretário. Advogado Responsável: Pedro Henrique Silva Rizzo - OAB/
SP 451.179. Jucesp sob NIRE nº 3530058214-4 em 09/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

Companhia de Biodiesel do
Vale do São Francisco - BIOVASF

CNPJ/MF 07.803.979/0001-85 - NIRE 35.300.583.914
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia de Biodiesel do Vale do São Francisco -
BIOVASF para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 31 de janeiro de 2.022, às 11:00hs,
na sede da Companhia, na na Rua Boa Vista, 254, 10º andar, Centro, CEP 01014-907, São Paulo/SP, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Transformação da Companhia em Sociedade Empresária
Limitada. São Paulo, 17 de janeiro de 2.022. Roberto Dotta Filho, Diretor.                                      (21, 22 e 25)

Esta projeção é ainda 
mais otimista que a 
do mercado finan-

ceiro, que projeta um PIB 
de 0,28% e inflação em 
torno de 10% para o Brasil 
em 2022.

Neste cenário desafiador, 
as empresas nacionais pre-
cisarão trabalhar em dobro 
e focar em aumentar sua 
eficiência de processos. 
Para isso, o especialista 
em Inteligência Artificial 
e CEO da Virtus Automa-
tion & AI, Florêncio Ponte 
Cabral Jr, explica algumas 
questões em que a tec-
nologia pode contribuir 
de forma surpreendente, 
estratégica e assertiva. 
 1) Maximização de 

resultados - Para 
que as empresas pos-
sam maximizar seus 
resultados é preciso 
estimar corretamen-
te suas receitas. E, 
é neste cenário, que 
as técnicas de apren-
dizagem de máquina 
(Machine Learning) 
ou aprendizagem pro-
funda (Deep Lear-
ning) podem contri-
buir com assertivida-
de para que empresas 
possam buscar solu-
ções criativas, novas 
fontes de receitas ou 
controlarem de forma 
eficiente seus gastos 

Em conjunto com as criptomoedas e blockchain, 
IA poderá gerar maiores ganhos,  inclusive superando 

as perdas causadas pela inflação.

Sustentabilidade está se mostrando cada 
vez mais importante e necessária dentro 
das organizações, já que quando bem exe-
cutada, permite uma gestão mais eficiente, 
contribuído para o desenvolvimento e 
crescimento das empresas. Além disso, 
a adoção dessas práticas sustentáveis é 
capaz de suprir as necessidades da geração 
atual sem que comprometa ou atrapalhe 
gerações futuras.

Maurício Benetti, gerente de produtos 
e growth da HSM University explica que 
é necessário desenvolver os pilares de 
forma alinhada aos negócios “Os prin-
cípios de sustentabilidade devem levar 
em conta a cultura e os negócios da 
companhia, pois eles só funcionarão se 
trabalharem de forma simultânea e har-
moniosa. Pensando nisso, é importante 
termos em mente três pontos: Social, 
Econômico e Ambiental”. 
	 •	Social - Este é um importante alicerce 

para a empresa, ela ocorre quando a 
organização respeita seus colaborado-
res, fornecedores, clientes e a socie-
dade. Sendo assim, é importante que 
a companhia estimule um ambiente 
saudável e criativo, para que possam 
desenvolver relações profissionais e 
pessoais, aumentando a satisfação de 
todos. 

  Os colaboradores devem se sentir 
parte relevante do grupo, pois são 
os porta-vozes da marca e de seus 
valores, além de um dos maiores 
responsáveis pelo desenvolvimento 
do negócio.

	 •	Econômico	 -	 Sustentabilidade 
também está ligada à planejamento 
financeiro, já que ela pode contribuir 
para diminuir excessos como consu-
mo de água, energia e materiais. A 
organização não deve pensar apenas 
em lucrar, mas sim em entender e se 

certificar de que seu lucro respeite 
o meio ambiente e os colaboradores.

	 •	Ambiental	-	Assim como o impacto 
no econômico, o desenvolvimento 
sustentável também deve ser desen-
volvido no intuito de minimizar ao 
máximo os impactos no ecossistema e 
nas comunidades do entorno. Por isso, 
é importante que as empresas tenham 
metas claras e concisas dos impactos 
de seus negócios no ambiente. 

“Sustentabilidade virou uma pauta im-
portante dentro das corporações, hoje não 
é mais possível fechar os olhos para essas 
questões, por isso entender a fundo o seu 
negócio e desenvolver ações que estejam 
alinhadas é essencial para a boa execu-
ção dos projetos. Mas, mais do que isso é 
essencial que este tema esteja presente 
na cultura e no mindset das lideranças”, 
finaliza o executivo. - Fonte e outras in-
formações: (www.hsmuniversity.com.br).

Os principais pilares da sustentabilidade empresarial

Cinco motivos pelos quais a 
inteligência artificial vai bombar
As expectativas para a economia brasileira este ano não são positivas. Segundo as projeções 
econômicas do Banco Mundial, atualizadas em 11 de janeiro de 2022, o Brasil terá a menor taxa de 
crescimento dos 18 países emergentes e em desenvolvimento considerados pela instituição (1,4%)

dências é poder fazer 
previsões certeiras 
para saber exatamen-
te como organizar seus 
estoques e fazê-los o 
mais eficientes possí-
vel. Trabalhando com 
volumes mais baixos 
de produtos, é possí-
vel impulsionar ainda 
mais as vendas, aten-
der os clientes com 
maior qualidade e, ain-
da assim, aumentar o 
saldo do fluxo de caixa 
sem desperdícios;

	 5)	A	Inteligência	Arti-
ficial	 aumentará	 a	
renda	das	pessoas	-	
Por fim, a Inteligência 
Artificial, em conjunto 
com as criptomoedas 
e blockchain, poderão 
gerar maiores ganhos 
para as pessoas de 
qualquer grupo socio-
econômico, inclusive 
superando as perdas 
causadas pela infla-
ção. Isto será possível 
devido à descentrali-
zação monetária que 
elas proporcionam, 
com a transferência 
de investimentos tra-
dicionais para inves-
timentos no mundo 
digital com toda a 
segurança. - Fonte e 
outras informações: 
(http://www.virtusau-
tomation.com/).

e, consequentemen-
te, impulsionar seus 
resultados;

	 2)	Redução	de	Churn	
- O churn, termo 
bem conhecido por 
empreendedores , 
significa a parcela 
perdida de clientes 
em um determinado 
período. A novidade 
é a possibilidade de 
prever essa perda. 
Por meio da análise 
de dados e do com-
portamento virtual 
dos consumidores, 
é possível verificar 
a probabilidade de 
insatisfação e, dessa 
forma, se antecipar e 
evitar tais perdas;

	 3)	Melhor	 interação	
digital	com	os	clien-

tes - Uma das grandes 
tendências é o uso da 
Linguagem de Progra-
mação Natural (NLP) 
para detectar análises 
de sentimentos do 
consumidor sobre 
seus produtos. Isso 
tem o potencial de im-
pulsionar ainda mais 
as vendas, aumen-
tando consideravel-
mente as estratégias 
de vender produtos 
relacionados (cross 
selling) ou aumentar 
o pacote (up scalling) 
por meio de sistemas 
de recomendação;

	 4)	Maior	 eficiência	
nas	compras	de	es-
toques - Um dos 
grandes benefícios 
das análises de ten-
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Angela Gheller (*)

E dados realmente comprovam os ganhos obtidos com 
tantas evoluções da transformação digital no setor. 
Um estudo encomendado pela Confederação Nacio-

nal da Indústria (CNI), realizado de novembro a dezembro 
de 2020, apontou que 54% das empresas entrevistadas 
que adotaram até três tecnologias integradas registraram 
lucro “igual ou maior que no período pré-pandemia”. 

Ainda em 2021, observamos que os resultados e o desem-
penho da indústria devem seguir despontando: a previsão 
feita pela CNI para o PIB Industrial do ano é uma alta de 
6,1%, enquanto nos anos anteriores a indústria registrou 
uma variação anual bem inferior - com ressalva dos im-
pactos da pandemia na economia e indústria, em 2020. 

Esse panorama reforça os benefícios proporcionados 
pela aplicação de tecnologia à manufatura, incentivando 
um movimento geral dos players do setor em aderirem 
a soluções também. Nesse sentido, e apoiado à rapidez 
do mercado tecnológico em disponibilizar inovações, as 
indústrias possuem uma série de recursos que podem ser 
implementados e impactarem diretamente a produtividade 
no chão de fábrica nos próximos anos. 

Por isso, elenquei abaixo algumas tendências que me-
recem atenção em 2022:

 
5G na indústria - A tecnologia 5G chega ao Brasil 

transformando a conectividade de todos os setores da 
economia. Com maior alcance e proporcionando a trans-
missão de um grande volume de dados com rapidez, a 
quinta geração de rede móvel propicia o aumento da 
aplicação de tecnologias como Inteligência Artificial e 
realidade virtual e aumentada.

Em resumo, a quinta geração de rede móvel transformará 
as formas de interação no controle e operação industrial. 

Inteligência Artificial - A tecnologia de Inteligência 
Artificial já é bastante utilizada na indústria por ser capaz 
de analisar um grande volume de dados e auxiliar em 
processos rotineiros de forma rápida - e que será ainda 
mais veloz com o 5G. 

Esse recurso pode ser aplicado para intralogística e 
logística de produtos, ou seja, organizando internamen-
te os processos produtivos e, também, a roteirização da 
distribuição das cargas; como chatbot, as IAs podem ser 
estruturadas para fazer o primeiro atendimento ao cliente, 
com base nos históricos disponibilizados para a ferramenta; 
e, para reduzir de falhas operacionais, devido à precisão 
e acuracidade desta tecnologia.

 
Analytics e Big Data (análise de dados) - Com 

a digitalização dos processos e o aumento do uso de 
tecnologias, o fluxo de dados na indústria cresceu con-
sideravelmente. Nesse cenário, o Big Data e ferramentas 
Analytics fazem o cruzamento e análise das informações, 
disponibilizando aos gestores materiais precisos e em 
tempo real para auxiliar no processo de tomada de 
decisões ou até mesmo prevendo algumas tendências e 
ocorrências operacionais.

 
Nesse tema, vale ressaltar também o crescimento de 

funções e cargos voltados à gestão dos dados. Progra-
madores, engenheiros de dados, estrategistas de dados, 
data protection officers (DPOs) e outros tantos respon-
sáveis ganharam ainda mais importância devido à LGPD. 
Por isso, é importante não só investir em sistemas como 
também em treinamentos, capacitação e recrutamento 
de profissionais hábeis a manipular essas informações 
da forma correta.

 
Robôs Móveis Autônomos - Ainda em tom de novi-

dade no Brasil, os robôs móveis autônomos são capazes 
de transportar cargas (ou até mesmo pessoas) sem a in-
terferência humana. São dois modelos disponibilizados no 
mercado: o AMR, que se movimenta livremente, desviando 
de obstáculos, sem a necessidade de delimitação; e o AGV, 
que requer a aplicação de marcações ou texturas aos pisos.

 
Essa tecnologia já está sendo bastante aplicada em 

outros países. Por aqui, um levantamento da Associação 
Brasileira de Internet Industrial (ABII), estima que o 
mercado de AMRs cresce em proporção superior a 30% ao 
ano. Portanto, esse recurso ainda tem grande potencial de 
aplicação, reduzindo investimentos em esteiras e outros 
recursos para deslocamento de objetivos e ampliando a 
área de transporte.

 
Ferramentas tecnológicas para melhorar a produtivida-

de da indústria definitivamente não faltam. Tanto é que 
pelo menos 80% das empresas de manufatura no mundo 
pretendem ser automatizadas em dez anos, segundo o 
estudo ‘Rise of the Smarter, Swifter, Safer Production 
Employee’, da Ericsson IndustryLab. 

Fato é que a indústria brasileira possui um potencial 
gigantesco de desenvolvimento e de crescimento, auto-
matizando processos com o apoio da tecnologia. É hora 
de ficar atento para acompanhar a evolução do cenário e 
observar para quais fins devem ser destinados os inves-
timentos dos próximos anos.

    
(*) - É diretora de Manufatura da TOTVS.
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A pandemia acelerou uma série de inovações e transformações em diferentes setores da economia. No caso da manufatura, 
observamos um movimento intenso das empresas em aderir efetivamente à Indústria 4.0, implementando tecnologias  

no chão de fábrica com o intuito de aumentar produtividade e incrementar a produção. 

A rotina do chão de fábrica deve ganhar ainda mais veloci-
dade e, consequentemente, produtividade; além de gerar 
maior confiabilidade, uma vez que as tecnologias mitigam 
possíveis falhas do processo e garantem interoperabilidade 
entre máquinas.

 
IoT - Internet das Coisas - Com a alta conectividade 

proporcionada pela tecnologia 5G, as indústrias poderão 
explorar mais a implementação de sistemas e dispositivos 
de Internet das Coisas (IoT). As fábricas ganharão mais 
dispositivos e sensores que conseguem acompanhar o 
funcionamento das máquinas e trocar informações em 
tempo real. 

Entre os principais benefícios gerados estão a redução 
de custos, uma vez que os dispositivos conseguem sinalizar 
com antecedência possíveis falhas e antecipar manuten-
ções; maior agilidade e produtividade dos processos e 
ainda menos acidentes.
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IMpACTARão A pRoDuTIvIDADE no Chão DE fáBRICA

5G E novAs TECnoloGIAs vão MolDAR 
o DEsEnvolvIMEnTo DA InDúsTRIA 
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Novas formas de trabalho 
e a retomada do mercado 

em 2022

Diante do cenário 
econômico atual e 
das incertezas sobre 
o possível fim da 
crise decorrente da 
pandemia da Covid-19, 
o que podemos esperar 
para 2022?

Não é prudente nos 
atermos a previsões, 
mas sim, realizar um 

planejamento que contem-
ple os possíveis riscos que 
venham a ocorrer, indepen-
dentemente da atual situa-
ção e dos desdobramentos 
da pandemia. Assim, verifi-
camos que mesmo em um 
cenário pandêmico, existem 
riscos que continuaram a 
incomodar as empresas 
quando falamos em méto-
dos de trabalho, sejam eles 
híbridos ou remotos.

O último levantamento 
do TRT da Segunda Região 
demonstrou que somente no 
ano de 2020, existiram mais 
de 173 mil novos processos – 
mesmo com a pandemia em 
andamento, além daqueles 
que já estavam em trami-
tação no mesmo tribunal, 
sem contar recursos aos 
tribunais superiores, o que 
gerou um pagamento de in-
denizações na monta de R$ 
3,7 bilhões no mesmo ano.

Ao analisar os pedidos, 
verificamos que muitos são 
oriundos de falta de controle 
das empresas sobre o que é 
pago e o que é devido ao co-
laborador. O pagamento de 
horas extras por exemplo, 
teve quase 40 mil pedidos, 
enquanto o aviso prévio 
mais de 84 mil pedidos, 
sendo o setor de serviços 
responsável por quase 30% 
do total de processos. É 
evidente que o controle a 
ser exercido pelas empresas 
deve ser objeto de atenção 
e constante melhoria. 

Desde a “Operação Lava 
Jato”, a área de compliance 
ganhou um foco de maior 
relevância para as organiza-
ções, mas a busca contra as 
fraudes, desvios e corrupção 
não são os únicos focos para 
o compliance das empresas. 
Temos notado um movimen-
to de “Pejotização”, ou seja, 
a contratação de funcioná-

rios como MEI (Micro Em-
preendedor Individual) de 
forma errada, sem qualquer 
critério ou valia.

Essa situação coloca em 
risco todo o trabalho das 
áreas de RH, Departamen-
to Pessoal e Jurídico das 
empresas, que vai contra 
as normas legais e, muitas 
vezes, contra as regras de 
compliance das empresas. 
Se não existir uma área de 
compliance que vislumbre 
todos os riscos além do 
operacional e de mercado, 
a governança da empresa 
será uma grande peneira. 
Todos perdem.

Hoje o mercado empresa-
rial entende que essa área é 
fundamental para a gestão 
de riscos e controle de que as 
empresas estão cumprindo 
as regras e normas de seus 
setores, desde a contratação 
do funcionário até o o esco-
po da chefia da empresa.

É extremamente necessá-
rio o engajamento de todos, 
desde a alta direção até o ní-
vel operacional da empresa, 
de modo que entendam que 
uma governança seguindo 
padrões éticos, integridade 
e cumprindo as normas, 
serão fundamentais para a 
sustentabilidade de qual-
quer negócio.

Em 2022, com a retomada 
do trabalho híbrido e, com 
muitas empresas optando 
pelo trabalho remoto, não 
será inteligente ter um sistema 
de compliance se a operação 
não controlar as horas tra-
balhadas, os documentos de 
fornecedores que prestam 
serviços ou mesmo um sim-
ples cartão de ponto que pode 
gerar indenizações de grande 
monta para essas companhias. 
O mercado precisa seguir 
regras para que não ocorra 
um retrocesso na forma de 
contratações no Brasil. 

Acreditamos que em 2022, 
não serão só as empresas que 
ganharão frutos com os novos 
métodos de trabalho, mas os 
colaboradores também sairão 
satisfeitos quando tiverem a 
confiança que seus direitos 
seguem preservados. 

(*) - É advogado e especialista em 
governança, riscos e compliance 

da Pacheco de Almeida Advogados 
(www.clever-global.com). 

Daniel Pacheco (*)

D - Matérias-Primas
Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostra que a 
falta ou o alto custo das matérias-primas continua em primeiro lugar no 
ranking dos principais problemas das empresas industriais, apontado 
por 60,6% dos industriais e ocupa o topo do ranking pelo sexto trimestre 
consecutivo. Foram entrevistadas 1837 empresas, sendo 769 pequeno 
porte, 634 médio porte e 434 de grande porte entre 3 e 14 de janeiro de 
2022. A carga tributária, assinalada por 33,2% dos respondentes, ficou 
em segundo lugar entre os problemas enfrentados pelo empresário no 
quarto trimestre de 2021. A baixa demanda interna, com 23,1% das 
assinalações, é a terceira principal dificuldade. Esse problema aumentou 
na percepção do empresariado e 3,7 pontos percentuais na comparação 
entre terceiro e o quarto trimestre do ano passado.

E - Estudar no Canadá
Entre os dias 1 e 3 de fevereiro, das 18h às 20h30, acontece a 1ª Feira 
Online de Ensino Superior YouCANada. Grandes universidades irão 
apresentar suas opções de cursos. Entre elas, a University Canada West, 
de Vancouver, com os cursos de MBAs e bacharelados em diversas áreas. 
Outra opção é a Trebas Institute, de Montreal, com programas de E-
Commerce, Audio e Vídeo, Big Data e Business Intelligence. A Canadian 
College of Tecnology and Business, de Vancouver, oferece Cyber Security, 
UI/UX, Data Base Analyst e Software Developer. Já a Toronto School 
of Management, com cursos técnicos de marketing digital, turismo e 
hospitalidade, e a Niagara College, tem opções de pós-graduação em RH 
e Business. Mais informações e inscrições: (https://bit.ly/-youcanada at).

F - Postos de Trabalho
A Gerdau anuncia que investirá R$ 200 milhões em sua unidade Riogran-
dense, em Sapucaia do Sul (RS) para modernização e reforma de sua 
Aciaria. Um dos maiores investimentos da história da planta ocorre no ano 
em que a usina celebra 65 anos de história e reforça o compromisso da 
Empresa com o estado onde nasceu. Os investimentos têm como objetivo 
a modernização das instalações da aciaria, implementação de melhorias 
na jornada de transformação digital e indústria 4.0 e o aprimoramento 
de melhorias nas condições ambientais e de segurança no processo de 
produção do aço, como a modernização do sistema de despoeiramento. 
Cerca de 400 novos postos de trabalho diretos e indiretos serão gerados 
durante a execução dos investimentos.  

A - Moda e Design
O Instituto de Moda e Design Raffles Milano abriu inscrições para ofe-
recer 30 bolsas de estudos que terão as aulas iniciadas em novembro. 
Os benefícios vão de 30% a 50% do valor do curso escolhido e serão 
dados conforme “a avaliação do portfólio dos candidatos e da carta mo-
tivacional”. As inscrições serão realizadas por meio do e-mail (master@
rm-modaedesign.it) e o candidato deve enviar um formulário do site da 
RafflesMilano, seu portfólio, uma carta de motivação, um currículo, um 
comprovante do seu ensino e uma cópia do passaporte. Podem participar 
estudantes com diploma de ensino superior, médio ou técnico ou com 
experiência profissional comprovada nas áreas de design e moda. As 
aulas serão ministradas em inglês (ANSA). 

B - Design Musical 
A EAD Unicesumar acaba de lançar o curso de Tecnólogo em Design 
Musical, uma graduação com duração de dois anos e com foco no 
mercado fonográfico. Além dessa graduação inovadora, a universi-
dade lançou também licenciatura em música, um curso que forma 
profissionais da educação para ministrar aulas de música e produção 
musical, além de trabalhar com regência, canto e até produção cul-
tural. O curso inédito foi idealizado para atender às necessidades do 
cenário ascendente do mercado fonográfico. A Unicesumar possui 
mais de 300 mil alunos em seus mais de 900 polos de educação a 
distância por todo o Brasil, e em quatro polos internacionais, loca-
lizados em  Dubai, Genebra, Yokkaichi e Londres. Saiba mais em: 
(www.unicesumar.edu.br).

C - Disrupções para 2022 
A Claro, por meio do beOn, seu hub de inovação, reunirá na próxima 
quinta-feira (27), às 18h, alguns dos principais representantes deste 
ambiente para compartilharem suas perspectivas para o ano, dando 
um panorama do que deve acontecer nos próximos meses no mercado 
de tecnologia e inovação. O evento será gratuito, transmitido ao vivo 
online e terá inscrições abertas ao público em geral. O painel vai abordar 
como os profissionais podem se preparar frente às principais disrupções 
previstas para 2022 e como direcionar as estratégias de forma mais asser-
tiva. O debate contará com a presença de Juliana Glezer, da Accenture; 
Felipe Takara, da Distrito; In Hsieh, da Chinnovation; e João Ventura, 
da SlingHub. Inscrições: (www.beon.claro.com.br).

G - “Sem Parar” para Caminhoneiros
O Tmov, maior marketplace de cargas do agro do Brasil, trabalha forte 
para abrir um caminho digital para um futuro melhor para os caminho-
neiros. A logtech foi a campo e ouviu mais de 500 motoristas parceiros 
em uma recente pesquisa que revelou um gap em uma área fundamental 
na jornada digital dos caminhoneiros: o tempo gasto nos pedágios. a 
empresa acaba de anunciar o lançamento do Tmov Pedágio Fácil. Um 
serviço de pagamento automático que pode ser colado no para-brisa 
do caminhão e com isso libera automaticamente a passagem de cami-
nhoneiros e frotistas nos pedágios de todo o Brasil, otimizando tempo 
e dinheiro gastos nas viagens. Saiba mais: (https://www.tmov.com.br/).

H - Bolsas para ‘Storytelling’ 
O programa ‘Revolutionary Storyteller Grant’, organizado pela PWB (Photo-
graphers Without Borders, ou Fotógrafos sem Fronteiras) está oferecendo 
cinco bolsas de fotojornalismo a interessados em desenvolver projetos de 
storytelling sobre iniciativas de proteção ambiental em suas comunidades. 
As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 31, e são abertas a qualquer 
interessado, sem exigência de comprovação de atuação profissional em 
fotojornalismo. O valor da dotação é de US$ 5 mil para cada um dos cinco 
projetos selecionados. Três das bolsas serão concedidas a membros da PWB e 
as outras duas são oferecidas a candidatos que não façam parte da entidade. 
Saiba mais em: (https://www.photographerswithoutborders.org/podcast). 

I - Direito Animal
A Universidade Presbiteriana Mackenzie realiza o curso de extensão 
Direito Animal, entre os dias 12 de março e 07 de maio. A formação 
continuada de curta duração será realizada sempre aos sábados, de forma 
online, das 9h às 10h30. Estudar o Direito Animal se difere do estudo 
do Direito Ambiental, pois trata-se de uma área totalmente autônoma, 
que analisa questões jurídicas envolvendo tanto os pets quanto animais 
silvestres. O curso lançará um olhar sobre leis e textos de importantes 
juristas da área, e também por meio de discussões sobre casos práticos. 
Inscrição e mais informações, nolink: (https://www.mackenzie.br/cursos-
curta-duracao/sao-paulo-higienopolis/direito/direito-animal).

J - Pequenos Negócios
As novas turmas para o UP Digital Marketing, iniciativa do Sebrae para 
potencializar os resultados dos pequenos negócios no mundo digital, 
já têm data marcada para começar, a partir do próximo 31. 10 turmas 
com 300 empreendedores de todo país iniciarão a jornada. O UP Digital 
continua com inscrições abertas, gratuitamente, para qualquer pessoa 
que tenha CNPJ e deseje melhorar a performance dos negócios no 
ambiente virtual. Com uma programação focada em encontros ao vivo 
entre os participantes, mentorias com especialistas de marketing e 
atividades práticas, a jornada do UP Digital é um verdadeiro mergulho 
nas infinitas possibilidades para se estruturar na web. Saiba mais em: 
(https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/updigital).

Estudo da CNC aponta que 70% deste 
valor será para consumo imediato.

Representa mais de 8,6 
gigawatts de potência 
instalada operacional, 

equivalente a cerca de dois 
terços (2/3) da potência 
da usina de Itaipu, sendo 
responsável pela atração 
de mais de R$ 44,0 bilhões 
em novos investimentos no 
país, agregando mais de 260 
mil empregos acumulados 
desde 2012.

Embora tenha avançado 
nos últimos anos, o Brasil 
continua atrasado no uso da 
geração própria de energia 
solar. Dos mais de 89 milhões 
de consumidores de eletrici-
dade do país, apenas 1,1% já 
faz uso do sol para produzir 
energia limpa, renovável e 
competitiva. Segundo aná-
lise da Absolar, a tecnologia 
fotovoltaica em telhados e 
pequenos terrenos deve ga-

A geração própria de energia solar já está presente em 5.446 
municípios e em todos os estados brasileiros.

Brasil atinge um milhão 
de consumidores com geração 

de energia solar
Segundo levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o Brasil acaba 
de ultrapassar a marca de 1 milhão de unidades consumidoras com geração própria de energia a partir 
da fonte solar

(0,03%) e iluminação públi-
ca (0,01%). Já está presente 
em 5.446 municípios e em 
todos os estados brasileiros. 
Entre os cinco municípios 
líderes estão Cuiabá, Brasí-
lia, Uberlândia, Teresina e 
Fortaleza. respectivamente.

 “Embora a energia solar 
já atenda 1 milhão de con-
sumidores, algo marcante 
por si só, ainda temos mais 
88 milhões de oportunidades 
de unidades consumidoras 
de eletricidade, um enorme 
potencial para a fonte foto-
voltaica tornar o Brasil um 
protagonista na transição 
energética no mundo nos 
próximos anos”, explica o 
presidente do Conselho de 
Administração da entidade, 
Ronaldo Koloszuk. - Fonte 
e mais informações: (www.
absolar.org.br).

nhar um impulso importante 
neste e nos próximos anos.

Os consumidores residen-
ciais estão no topo da lista, 
representando 76,6% do 
total. Em seguida, aparecem 

consumidores dos setores de 
comércio e serviços (13,4%), 
produtores rurais (7,6%), 
indústrias (2,1%), poder 
público (0,3%) e outros ti-
pos, como serviços públicos 
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Auxílio Brasil deve injetar, no 
mínimo, R$ 84 bilhões na economia
Estudo da Confederação Nacional do Comércio (CNC) 

analisa que o programa Auxílio Brasil deverá injetar 
na economia, ao longo deste ano, pelo menos R$ 84 
bilhões, dos quais 70,43%, ou o equivalente a R$ 59,16 
bilhões, deverão se transformar em consumo imediato, 
enquanto 25,74% (R$ 21,62 bilhões) se destinarão para 
quitação ou abatimento de dívidas e 3,83%, ou R$ 3,21 
bilhões, serão poupados para consumo futuro.

O programa Auxílio Brasil substituiu o Bolsa Família, 
extinto no ano passado, e teve suas primeiras parce-
las mensais pagas aos beneficiários em 2022 a partir 
de ontem (18). O economista da CNC, Fabio Bentes, 
explicou que o valor de R$ 84 bilhões foi apurado to-
mando por base o benefício mínimo de R$ 400. “Como 
o benefício mínimo é de R$ 400 pago a 17,5 milhões de 
famílias, durante 12 meses, isso perfaz R$ 84 bilhões”. 
Esse será o valor que o programa vai disponibilizar, no 
mínimo, em 2022. 

A estimativa da CNC é que 70% desse montante se 
destinará ao consumo imediato, mas não ao consumismo, 
até porque os elegíveis do antigo Bolsa Família estão 
na pobreza extrema ou na pobreza, afirmou Bentes. 
“Há necessidades de curtíssimo prazo, por conta da 
pandemia e da letargia da economia, e as famílias vão 
ter que fazer frente a esses gastos com alimentação, 
com medicamentos, serviços do dia a dia, transportes”, 
indicou.

Do total de R$ 59 bilhões que deverão ir para o consumo 

imediato, a CNC estimou que pela estrutura de gastos 
do brasileiro, cerca de 47% são consumo no comércio e 
no setor de serviços. “A gente estima que R$ 28 bilhões 
devem chegar ao comércio”. Isso significa um impulso 
de 1% a 1,5% no faturamento anual do varejo nacional. 
Bentes advertiu, entretanto, que isso não vai salvar as 
vendas do comércio em 2022. 

“Mas pode ajudar o comércio a ter um ano menos amar-
go no momento em que a expectativa para a economia, 
este ano, tem sido corrigida para baixo. A expectativa é 
que a economia cresça 0,3% este ano. Então, ajuda no 
sentido de disponibilizar um pouco mais de recursos 
para consumo, o que acaba aliviando um pouco mais 
o ano difícil que o comércio vai ter pela frente” (ABr).
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Coluna do Heródoto

A população está 
dividida. Uma parte 
apoia o projeto do 
governo. Outra parte é 
absolutamente contra. 

A oposição  entra na 
parada, incentiva 
protestos popula-

res, e de quebra avalia a 
possibilidade de derrubar 
o presidente da república. 
De quebra o país vive uma 
crise econômica sem prece-
dentes com inflação e baixo 
crescimento econômico. 

Tudo leva a crer, dizem 
os jornais em gritantes 
manchetes, que o governo 
vai cair, uma vez que o 
chefe do executivo é fraco 
e o responsável pelo pro-
jeto de vacinação contra a 
pandemia não pode sequer 
aparecer em público na 
capital da república. 

Os saudosistas dos gover-
nos militares estão de tocaia 
para tentar um assalto ao 
poder assim que a situa-
ção degenerar para uma 
ameaça de confronto nas 
ruas das principais cidades 
brasileiras. 

Estrangeiros chegados ao 
Brasil não sabem se devem 
ou não apresentar atestado 
de vacinação dos seus países 
de origem. Uns exigem o 
passaporte da vacina, ou-
tros não. Enfim o que deve-
ria ser uma política pública 
de saúde se transforma em 
uma querela política que 
ninguém sabe exatamente 
onde vai parar.

 
A desinformação ganha 

amplos espaços na mídia 
e nas conversas de bares e 
cafés. Não há local público 
frequentado pela classe 
média em que não se de-
bata a eficácia da vacina. A 
maior parte dos palpiteiros 
não tem o mínimo conheci-
mento técnico, mas opinam 
como se fossem infectolo-
gistas com pós-doutorado. 

As mais exóticas narrati-
vas tomam conta de parte 
da opinião pública em uma 
mistura de ciência e ficção 
como nunca vista na história 
deste país. A opinião é livre, 
os editoriais, artigos e repor-
tagens dos jornais também. 
Os ânimos exaltados saem 
do campo racional e parte 
para a pura e simples igno-
rância. O que mais assusta a 
população é que a tal vacina 

é feita do próprio vírus que 
provoca a doença, injetado 
no corpo através de agulha. 

O governo reafirma que 
é preciso vacinar para es-
tancar a epidemia que veio 
do exterior e faz muitas 
vítimas no Brasil. Os hos-
pitais estão superlotados e 
o número de morte chega a 
30% dos contaminados. Não 
há leitos disponíveis para 
todos, e uma boa parte dos 
infectados jazem nas portas 
dos hospitais, ou isolados 
em suas casas.  É preciso 
por um ponto final e aderir 
a um movimento mundial 
de vacinação. Não  há outra 
saída dizem os médicos.

 
Ninguém imagina que o 

início da vacinação obriga-
tória, aprovada pelo Con-
gresso Nacional, possa 
provocar uma reação tão 
forte. Populares e políticos 
responsabilizam o presi-
dente e o responsável pela 
saúde pública. O jovem 
médico assegura ao  presi-
dente que terminará com a 
febre amarela em 3  anos. O 
sanitarista Oswaldo Cruz é 
nomeado chefe da Diretoria 
de Saúde Pública. 

Cruz assume o cargo em 
março de 1903: "Dêem-me 
liberdade de ação e eu 
exterminarei a febre ama-
rela dentro de três anos”. 
Oswaldo Cruz é o principal 
incentivador da vacinação 
em massa contra a varíola, 
que entre outras coisas, dá 
ao Rio de Janeiro o título de 
cemitério dos estrangeiros. 

Há produção da vacina 
no Brasil. A reação explode 
no ano seguinte. Militares, 
políticos, operários, fun-
cionários e arruaceiros de 
toda espécie partem para 
a depredação da cidade. O 
presidente Rodrigues Alves 
mobiliza tropas federais e 
há três dias de conflitos na 
capital do país. 

O saldo é  de 945 prisões, 
461 deportados, 110 feridos 
e 30 mortos em menos de 
duas semanas de  confron-
tos na ruas com prédios e 
transporte público depre-
dados. O governo se dobra 
e desiste da obrigatoriedade 
de vacinação. 

Vence a ignorância.
 

(*) - É jornalista do R7, Record News 
e Nova Brasil fm. Palestras e Midia 

Training (www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Vacinar 
ou não as 
crianças?

São Paulo, sexta-feira, 21 de janeiro de 2022 Negócios6

Também no Brasil 
cresce o mercado de 

computadores pessoais
A empresa de inteligência de mercado IDC acaba de divulgar informações acerca das vendas de 
computadores pessoais no Brasil no 2º e  3º trimestres de 2021 – os dados referentes ao último 
trimestre ainda não estão disponíveis. 

Aramyan_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

As vendas foram consideradas 
boas, apesar das dificulda-
des que a pandemia trouxe 

à economia como um todo; foram 
vendidos no período 4,3 milhões de 
máquinas, superando os números 
de 2020, que foi também foi um 
bom ano para o setor; as vendas de 
desktops foram cerca de 20% do 
total, um número compatível com 
os observados no resto do mundo. 

O preço médio dos desktops ven-
didos em nosso país no período foi 
de R$ 3.384 e o dos notebooks, R$ 
4.475. Em relação ao mesmo período 
do ano anterior, esses preços varia-
ram 13% e 4%, respectivamente, 
em dólares, refletindo o aumento 
da procura e a alta do preço de 
componentes, especialmente chips.   

Segundo a IDC, as principais cau-
sas do aumento das vendas foram a 

gradual recuperação da economia, 
o interesse dos usuários em terem 
computadores de maior capacidade 
e a busca do aumento do número 
de computadores nos domicílios. 

Para um futuro próximo, a IDC 
prevê crescimento nas vendas, mas 

a taxas menores, especialmente em 
função da carência de componentes, 
com os fabricantes enxergando o 
atendimento a outros mercados 
como prioritário em relação ao 
nosso. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo e consultor de empresas.

News@TI
terão a oportunidade de participar de uma jornada de muito 
aprendizado e desenvolvimento, experimentando na prática 
como a Companhia trabalha o encantamento dos clientes e 
colaboradores. “Mais do que selecionar talentos, o Trainee 
Transforma Renner irá proporcionar uma experiência de 
aprendizado e conexão, gerando um impacto positivo para o 
ecossistema em que estamos inseridos, de forma colaborativa”, 
comenta Regina Durante, diretora de Gente e Sustentabili-
dade da Lojas Renner.

Lojas Renner abrem inscrições para o Programa 
de Trainee Transforma

@A Lojas Renner anuncia o período de inscrições para 
o Programa de Trainee Transforma Renner para vagas 

nas áreas de: gerência de loja, buyer, designer e planner. As 
inscrições seguem até o dia 31 de janeiro e podem ser feitas 
através do site https://bit.ly/3HSkcNv. O processo seletivo é 
realizado em parceria com a Eureca, consultoria que conecta 
jovens talentos com o mercado de trabalho. Os selecionados 

ricardosouza@netjen.com.br

backups de fotos e mensagens” explica 
Monteiro. 

“Com o acesso ao seu telefone, ele po-
derá entrar em um app de e-commerce 
e realizar uma compra utilizando de seu 
cartão de crédito já cadastrado na pla-
taforma. Isso sem falar em aplicativos 
de entrega, de transporte… enfim, são 
incontáveis os golpes” finaliza. 

E não são apenas os usuários que 
podem ser prejudicados por esse tipo 
de golpe. Se um colaborador possuir 
acesso a aplicativos de trabalho no 
smartphone e sofrer um SIM Swap, 
o cibercriminoso pode conseguir 
informações sensíveis e prejudicar a 
companhia.

Para que você possa se proteger e 
evitar esse tipo de fraude, o time de 
segurança do AllowMe criou algumas 
dicas:

Tenha senhas fortes
Ter senhas fortes é fundamental 

para evitar muitos golpes, e no caso 
do SIM Swap não é diferente. Como o 
golpista provavelmente terá muitos de 
seus dados, colocar uma senha como 
a data do aniversário vai facilitar o 
trabalho dele na hora de entrar em 
um aplicativo em seu celular.

Não utilize o Facebook para 
login automático

Ao habilitar esse tipo de acesso, 
caso sofra um SIM Swap, você ine-
vitavelmente liberará o acesso aos 
fraudadores, já que ao se apoderar 
de seu telefone ele provavelmente 
terá acesso ao seu Facebook também.

Ative a verificação em duas 
etapas

Essa é importante para não perder 
o WhatsApp. Isso porque, mesmo com 
acesso ao SMS para conseguir ativar 
o aplicativo mensageiro em seu tele-
fone, o golpista terá de colocar uma 
senha (lembre-se de que ela deve ser 
forte) e não terá acesso.

Ative os códigos PIN e PUK de 
seu chip

Os códigos PIN e PUK são a última 
defesa de seu chip. Toda vez que você 
colocar o chip em um aparelho novo, o 
código PIN será solicitado para que o 
uso seja liberado. Caso o PIN seja digi-
tado muitas vezes de maneira errada, 
chegará a vez de colocar o PUK. Caso 
o código for digitado errado 10 vezes, 
o chip é bloqueado definitivamente, 
fazendo com que o usuário tenha que 
ir até uma loja da operadora para o 
desbloqueio.

Você sabia que o chip do seu celular pode ser clonado? 
Entenda o SIM Swap

O vazamento de dados tem sido um 
problema recorrente de segurança 
da informação. Criminosos acessam 
a deep web para coletar informações 
como CPF, RG, telefone, endereço e 
foto. Um dos crimes que acontecem 
graças a utilização desses dados é o 
SIM Swap (ou clonagem de chip), 
uma das modalidades de golpe mais 
difíceis de identificar. 

Nesse golpe, o fraudador migra o 
número de telefone da vítima para um 
chip SIM e, dessa forma, tem acesso 
ao celular da vítima. “Um hábito co-
mum do consumidor é a utilização do 
mesmo número quando há a compra 
de um novo aparelho ou perda de 
seu chip. Para que isso aconteça, 
precisamos entrar em contato com a 
operadora e passar os nossos dados, 
e é aí que o fraudador age” explica 
Gustavo Monteiro, manager director 
do AllowMe. “Ele entra em contato 
com a operadora, passa-se por você 
confirmando todas as informações e 
simplesmente transfere seu número 
para o aparelho dele. É como se al-
guém tivesse clonado seu celular”, 
comenta.

O SIM Swap é um tipo de fraude 
que pode causar inúmeros problemas 
para a vítima. “O número de telefone 
fica ‘funcional’, ou seja, ele poderá 
ligar para todos seus contatos se 
passando por você. E não é apenas 
por ligações que os golpes podem 
acontecer, ao ter o seu chip em mãos, 
ele pode receber o código para cadas-
trar o WhatsApp no novo aparelho e 
poderá falar com seus contatos, ver 
conversas antigas e até mesmo fazer 
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BNP Paribas Cardif Brasil anuncia novo 
Diretor Executivo de Finanças e Atuarial

A BNP Paribas Cardif, líder mun-
dial em parcerias bancassurance e 
na distribuição de seguros de cré-
dito, anuncia a chegada de Renato 
Oliveira como Diretor Executivo 
de Finanças e Atuarial no Brasil. 

Renato passa a integrar o 
Comitê Executivo da compa-
nhia, como o responsável por 
planejamento financeiro, investi-
mentos, compras, contabilidade, 
tributário, tesouraria e atuarial. 
Com a experiência e expertise 
do executivo, ele contribuirá 
no processo de transformação, 
fortalecendo e acelerando o 
propósito da seguradora, que é 
tornar os seguros mais acessíveis.

“É uma honra imensa receber 
a oportunidade de retornar ao 
Brasil. Além de ser meu país de 
origem, foi aqui que comecei a mi-
nha carreira na BNP Paribas Car-
dif e, após anos de experiência 
internacional, tenho uma visão 
ainda mais ampla do negócio e 
muito entusiasmo para contri-
buir com a operação brasileira", 
comenta Renato Oliveira.

Renato é engenheiro e especia-
lista em finanças. Com mais de 20 
anos de história na BNP Paribas 
Cardif, o executivo iniciou a sua 
carreira na companhia no Brasil, 
em 2001, atuando nas áreas atua-
rial, finanças e marketing. 



A Transformação Digital 
dos meios de pagamento e 

o hábito do consumidor

Em pleno ano de 2022, 
e as pessoas ainda 
se perguntam qual o 
grande segredo das 
startups 

Alguns acham que é o 
crescimento acelerado; 
outros, criatividade; e 

tem aqueles que acham é sorte. 
Mas, o fato é que o sucesso de 
uma startup está intimamente 
ligado à sua capacidade de se 
adequar à demanda e necessida-
des do seu público-alvo, mesmo 
que isso signifique revolucionar 
todo um mercado, reverter tra-
dicionais logísticas de produção 
e alterar os hábitos das gerações 
futuras.

E estamos vivendo bem no 
meio de uma grande revolu-
ção, que não era vista desde 
o começo da era industrial, a 
Transformação Digital, que está 
redefinindo a forma de interação 
com os consumidores. Tudo 
em tempo o mais próximo do 
real possível, ofertas e serviços 
personalizados, e – essa parte é 
importante – serviços altamente 
escalonáveis, para satisfazer a 
expectativa dos consumidores 
em relação à qualidade e dis-
ponibilidade. Muitas coisas que 
antes eram impensáveis.

A inovação que o Digital traz 
é tanta, que nem conseguimos 
imaginar onde vai parar, em nos-
sos smartwatchs, smart cars, ou 
em viagens à Marte. E já temos 
muitos exemplos de startups 
que romperam a barreira de 
crescimento e chegaram ao nível 
das grandes empresas, como é o 
caso da Netflix, Nubank, iFood 
e o Uber. Apesar de atuarem 
em diferentes segmentos, o que 
essas empresas têm em comum 
é o fato de terem sido capazes 
de promover mudanças nos 
hábitos dos consumidores, que 
hoje é quase impossível pensar 
em nossas vidas sem elas. 

Parece que os serviços e tec-
nologias que essas empresas nos 
trouxeram sempre estiveram 
com a gente, em nossas casas, na 
rua, e principalmente, em nossos 
smartphones. Afinal, quem hoje 

ainda pega fila no banco para ver 
o saldo da conta corrente? Ou 
quem se lembra que já existiram 
grandes redes de locadoras de 
vídeos? Aliás, quem se lembra 
o que é fita VHS? Essas coisas 
não existem mais. Elas foram 
apagadas da nossa memória, ou 
melhor, foram substituídas por 
novas e melhores lembranças 
do mundo digital.

O mesmo está acontecendo 
com os meios de pagamento. O 
anúncio do Pix, a comodidade 
das contas digitais e a chegada 
do Open Banking – tudo sus-
tentado pela digitalização – são 
alguns dos efeitos irreversíveis 
do avanço tecnológico nessa 
área, que está impactando em 
todos os segmentos comerciais, 
do varejo ao setor de serviços, 
turismo, e até o de energia solar. 
Hoje temos acesso a recursos 
nunca antes imaginados, e 
temos o poder de decisão cada 
vez mais em nossas mãos. 

A transformação digital nos dá 
liberdade para escolher onde, 
como e quando pagar contas, 
transacionar valores, investir em 
ações, de comercializar o que 
produzimos e gerenciar tudo 
isso de perto. Nossos hábitos já 
foram definitivamente alterados 
novos meios de pagamento, e 
não há como voltar atrás. 

Podemos inclusive gerar a 
nossa própria energia elétrica, 
por exemplo, e em um futu-
ro breve, transferir, repassar 
ou disponibilizar para outros 
consumidores, nos tornando 
“prossumidores” (produtores 
+ consumidores). Ou abrir uma 
conta com todas as facilidades 
que um banco pode oferecer, por 
meio do nosso smartphone sem 
precisar pisar numa agência. 

Quem estiver pronto para 
acompanhar as inovações que 
virão com avanço da digitaliza-
ção, sairá na frente da concor-
rência na busca pelo sucesso 
e estará apto a ditar os novos 
modelos de consumo. Não será 
uma tarefa fácil, mas sem dúvi-
das será recompensadora.

(*) - É Diretor de Marketing da 
greenfintech Edmond 

(https://edmond.com.br/). 

Gabriel Terçarolli (*)
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Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Prof. Ms Almir Vicentini (*)

Evidências do Second Life, um mundo virtual 
anterior, sugerem que a imersão pode estimular 
habilidades de liderança

Imagine você andando na rua. Você está a caminho 
do trabalho. De repente, um zumbido do seu smart-
phone. Você esqueceu de sair do jogo que estava 

jogando. Agora, sua equipe envia um alerta para você 
participar de uma invasão em grupo para sacar itens 
valiosos. Os valores são enormes e muitas vezes podem 
ser transformados em criptomoedas. Você não quer 
perder o progresso da sua equipe e tentar ganhar algum 
dinheiro extra.

Ao mesmo tempo, os lances digitais estão acontecendo 
para um trabalho  que você está desenvolvendo e vendendo. 
Ah, e não se esqueça que esses lances vão acontecer em 
30 minutos. São tantas distrações no metaverso!

O meta-o quê? Parece confuso? Talvez, mas este é o 
mundo em que viveremos e é assim que bilhões de pes-
soas vão interagir em uma realidade que é parte física, 
parte digital.

Bem-vindo ao Metaverso… Uma realidade que está 
ao nosso redor. Como Matrix. E é melhor você se preparar! 
E sua empresa,também, para se adaptar rapidamente e 
profundamente. Deixar de fazê-lo fará com que você perca 
a nova economia, onde trilhões de dólares irão moldar quais 
empresas serão bem-sucedidas e quais serão protagonistas.

Continue lendo e tentarei ajudar você a se preparar 
para focar na única coisa que importa nas revoluções 

tecnológicas: como entender a motivação de seus usuários 
e clientes no Metaverso.

A Wikipedia define o Metaverso como:
“um espaço compartilhado virtual coletivo, criado pela 

convergência de realidade física virtualmente aprimorada e 
espaço virtual fisicamente persistente, incluindo a soma de 
todos os mundos virtuais, realidade aumentada e Internet”.

É... o quê? Vamos reformular isso:
O metaverso é basicamente uma coleção de experiên-

cias físicas e digitais que se sobrepõem e se integram 
perfeitamente. O mundo metaverso é uma matriz sempre 
em expansão. Com o tempo, as pessoas poderão entrar 
no metaverso, de forma totalmente virtual (com fones 
de ouvido) ou interagir com partes dele em seu espaço 
físico com a ajuda de realidade aumentada e realidade 
mista.

O Metaverso abre um mundo totalmente novo para as 
empresas ganharem dinheiro e alcançarem clientes. Anti-
gamente havia o Second Life, é claro, e já naquela época 
as pessoas vendiam vilas e lojas virtuais para outras pes-
soas. E algumas dessas propriedades foram avaliadas em 
milhões de dólares. Mas o atual Metaverso leva tudo isso 
um passo adiante.

 O advento do metaverso como um dos ambientes domi-
nantes onde as empresas irão interagir com seus clientes 
aumenta a necessidade de um verdadeiro envolvimento 
do usuário.

Como você pode garantir o envolvimento de usuários 
altamente capacitados por meio da nova configuração do 
metaverso? Apenas criar uma funcionalidade digital para os 
usuários interagirem não significa que eles irão interagir ou 
comprar seu produto. Isso não significa que esses usuários 
executem as ações que você deseja que eles façam.

A realidade virtual geralmente parece superficial, pois 
não há jornada do usuário construída na experiência do 
headset de realidade virtual. Sites sem design de engaja-
mento nada mais são do que uma coleção de funcionali-
dades, assim como o universo sem vida é como um buraco 
negro. O truque é criar um design de engajamento do 
usuário que cruze com as experiências digitais totalmente 
imersas que os usuários têm no metaverso.

Isso não é interessante apenas para empresas que 
desejam criar relações mais profundas com os clientes e 
aumentar a receita. É de grande importância para esses 
próprios clientes. Assim como em situações de jogo, o 
metaverso pode oferecer aos usuários uma experiência 
completamente democratizada. Os usuários podem assu-
mir o controle total de suas identidades em suas próprias 
jornadas criadas, ao mesmo tempo em que colaboram com 
outros usuários e interagem com as marcas.

Um novo mundo está chegando. Novas formas de inte-
ração. Você está preparado?

(*) é mestre em Educação, Coordenador e Professor de Pós-Graduação 
de cursos na área da Educação, Curador do “Programa Escola 

da Família” e das LIVES “Universo Educação”, ambas da Full Sail 
University. Autor de livros sobre Gestão Escolar, Competências 

Socioemocionais e Comportamentais.

O metaverso: oportunidade de 
negócios de uma vida?

Dá para prever o 
futuro pós pandê-
mico? Talvez as 

previsões ainda estejam se 
construindo para apontar 
o caminho, mas uma coisa 
é certa: o varejo brasileiro 
não é mais o mesmo, mui-
to por conta das rápidas 
transformações digitais 
que ocorreram desde o 
início de 2020. Muitos co-
mércios que não estavam 
no meio digital tiveram 
que buscar essa opção 
durante a quarentena, 
e consumidores novos 
chegaram também ao 
ambiente virtual. 

Segundo estudo da As-
sociação Brasileira de 
Comércio Eletrônico 
(ABComm), em parceria 
com a Neotrust, 150 mil 
lojas passaram a vender 
também por plataformas 
digitais e 20,2 milhões de 
consumidores realizaram 
pela primeira vez uma 
compra pela internet. 
A estimativa foi de 301 
milhões de compras via 
lojas virtuais só em 2020, 
primeiro ano da pande-
mia, com ticket médio de 
R$ 419,00.

“Não podemos negar 
que o mercado de e-com-
merce está em ascensão, 
as adaptações de novas 
tecnologias, grande per-
sonalização, evolução 
de políticas e integração 
inteligente com soluções 
avançadas vem condu-

Mantenha a chama criativa acesa, 
faça sua parte e confie no futuro.

Futuro do varejo 
pós-pandemia: veja algumas 

das principais previsões
“Se em 2020 o foco das empresas foi a transformação digital, em 2021 o desafio principal que moveu 
mudanças e tendências foi a crise do transporte marítimo e aumento nos preços dos fornecedores, que 
contribuiu para que as empresas melhorassem seus processos logísticos e focassem na fidelização e 
otimização da experiência dos usuários”.

indispensáveis para o novo 
comprador: a empresa que 
não se atentar à sustentabi-
lidade e à responsabilidade 
social em seu negócio pode 
acabar ficando para trás. 
Em relação ao comércio 
físico, é preciso achar dife-
renciais competitivos que 
sejam capazes de fidelizar 
o consumidor que se habi-
tuou ao virtual. 

Atendimento capricha-
do, decoração criativa, 
uso de aplicativos como 
PicPay, organizar lives de 
vendas e leilões virtuais, li-
nhas de produtos exclusi-
vos, consultoria persona-
lizada: tudo pode ser uma 
arma valiosa na luta pelos 
clientes. “O avanço do e-
commerce é irreversível e 
não chegou nem perto de 
seu potencial. Os lojistas 
precisam conhecer de 
perto essa modalidade e 
dividir suas atenções nas 
duas maneiras de vender”, 
finaliza Guimarães.

Em um ano de pressão 
inflacionária grande, elei-
ções, mudança de rumos 
na economia, um turbilhão 
de mudanças. O futuro do 
varejo no pós-pandemia 
também depende da reso-
lução das dificuldades do 
Brasil. A recomendação 
aos varejistas é manter 
a chama criativa acesa, 
fazer a sua parte e confiar 
no futuro. - Fonte e outras 
informações: (https://
codeby.com.br/).
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zindo o setor para um 
cenário de constantes 
mudanças e evolução para 
este ano”, aponta o CEO 
da empresa de tecnologia 
para e-commerce Codeby, 
Fellipe Guimarães. 

Segundo o especialis-
ta, a recente pandemia 
acelerou o crescimento 
do canal nos últimos dois 
anos, trazendo efeitos 
positivos e negativos para 
todas as empresas do va-
rejo. Neste meio tempo, 
o consumidor mudou 
completamente seus há-
bitos e comportamentos 
de compra, forçando as 
empresas a investir ainda 
mais na transformação de 
seus canais digitais. 

“Se em 2020 o foco das 
empresas foi a transforma-
ção digital, em 2021 o de-
safio principal que moveu 
mudanças e tendências 
foi a crise do transporte 

marítimo e aumento nos 
preços dos fornecedores, 
que contribuiu para que 
as empresas melhorassem 
seus processos logísticos e 
focassem na fidelização e 
otimização da experiência 
dos usuários”.
	 •	O que vem pela fren-

te? - O que pode ser 
visto como futuro do 
varejo no pós-pande-
mia na verdade já está 
em processo. “Tendên-
cias como live com-
merce, e-commerce 
cross border (em que 
o consumidor compra 
em outro país e recebe 
na sua casa), omni-
channel, WhatsApp 
estão com tudo e assim 
devem permanecer”, 
explica Fellipe. 

Além disso, as práticas 
de ESG (Environment, 
Social e Governance) são 


