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A pandemia chacoalhou o mercado de comércio exterior e fez vários 
players repensarem a logística internacional. A dependência exclusiva 
da China como o principal fornecedor, somada à nova realidade de 
custos dos fretes, provocou questionamentos e reacendeu a pauta de 
nearshore como forma de evitar a quebra da cadeia logística e garantir 
preços mais competitivos. Muito utilizado pelas empresas de tecnologia, 
o termo nearshore consiste na terceirização de serviços de TI em países 
estrangeiros, mas com características em comum, se beneficiando de 
aspectos culturais e de fusos horários similares.  

Nearshore: nova tendência do setor logístico?

A mudança de cargo ou até mesmo de carreira pode ocorrer em 
todas as idades. Para se ter uma ideia, em uma pesquisa realizada 
pela plataforma americana RetirementJobs.com, há dez anos, 96% dos 
entrevistados concordavam que era determinante em um cargo apenas 
a idade e não a condição física do profissional. Porém, essa realidade 
é diferente nos dias de hoje. O mercado de trabalho está sempre em 
constante mudança e requer que os profissionais criem soft skills, ou 
seja, as habilidades não técnicas como autogestão, por exemplo.  

Como se manter atualizado na carreira  
depois dos 50?

As empresas optam por contratar prestadores de serviços, também 
pessoas jurídicas (PJs), para realizar algumas funções da empresa. 
Um levantamento da Revelo, empresa de tecnologia no setor de RH, 
mostra que, em 2020, houve um aumento de 40 % entre os candidatos 
que buscavam vagas no modelo de contratação PJ. Para a especialista 
em direito para startups, Lorena Lage, do Lage & Oliveira Advogados,  
muitas startups recorrem atualmente à contratação de PJ como uma 
forma simplificada.  

Contratação PJ para startups: vantagens  
e desvantagens
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News@TI

Frubana realiza primeira conferência de 
produtos digitais em São Paulo

@A Frubana, a loja de tudo para restaurantes que chegou ao Brasil em 
outubro de 2020, fará a primeira edição da Frubana PM Talks, uma 

conferência de gestão de produtos digitais, no dia 3 de fevereiro, às 17h. 
Com mais de 100 participantes já confirmados, o evento acontecerá de forma 
híbrida, online e presencialmente para um número limitado de pessoas. 
A ação presencial será na Rua Butantã, 194, em Pinheiros, zona oeste de 
São Paulo. Aqueles que quiserem participar do evento presencialmente 
ou virtualmente, devem se inscrever pelo formulário (https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsdGaZGAVwfz08ZTp8qloVS_y7nQz_B0q8cIm-
PRTyDtCBKA/viewform) disponibilizado pela empresa latino americana, 
que também está presente na Colômbia e México. “Iremos mergulhá-lo 
no ecossistema de startups de tecnologia e inovação da América Latina. 
É um encontro que costumamos realizar  com nossa equipe e neste ano 
resolvemos abrir essa troca para a comunidade de Produto, ampliando a 
discussão e também para que outros profissionais que se identifiquem co-
nheçam as oportunidades aqui dentro ”, promete Letícia Machiavelli, gerente 
de Produto da Frubana.    Leia a coluna completa na página 2
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Fidelizar os clientes é uma das 
estratégias primordiais de qualquer 
negócio e, ao mesmo tempo, uma 
das missões mais complexas. 

Em apenas um clique, os consumidores 
podem encontrar uma infinidade de con-

correntes que entregam os mesmos produtos 
e serviços, com a mesma qualidade e preços 
tão atrativos quanto. 

A luta pela atenção dos usuários nesta era 
digital está cada vez maior e, para ganhar sua 
preferência dentre tantas opções, é preciso se 
munir de ações que tornem sua experiência 
próxima, personalizada e valorizada. Garantir 
um bom atendimento é tão importante quanto 
entregar um serviço de qualidade e assertivo 
às necessidades do público-alvo. 

Afinal, sempre irão existir companhias que 
trabalhem no mesmo nicho e, o que irá dife-
renciar seu negócio frente aos demais, será sua 
atenção e preocupação com o consumidor final 
em toda sua jornada de compra. Em um estudo 
feito pela Think With Google, 63% dos clientes 
esperam que as marcas tenham uma experiência 
consistente em todas as interações realizadas. 

Uma única falha nesse processo, em con-
trapartida, fará com que busquem outras 
empresas que ofereçam o que procuram e 
que estejam dispostas a atendê-los – com 
uma chance reduzida de voltarem a procurar 
seu negócio futuramente. O varejo vive uma 
luta eterna para fidelizar clientes. 

É preciso investimentos constantes nas 
melhores estratégias de atração e retenção e, 
para alcançar tal êxito, é necessário ter como 
ponto de partida um entendimento completo 
sobre o perfil de seu consumidor. Entenda 
para quem você está vendendo, quais são 
seus anseios e produtos desejados. 

Quanto mais dados forem colhidos cons-
tantemente sobre tais perfis, melhor. Nessa 
etapa, muitas companhias conseguem captar 
grande volume de informações por meio das 
pesquisas de satisfação, nas quais relatam 
como foi sua experiência, se estão satisfeitos 
e as chances de recomendarem o serviço para 
outras pessoas. 

Como fidelizar clientes na era digital?
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As respostas, certamente, darão o insumo 
necessário para identificar o que está dando 
certo e o que deve ser aperfeiçoado para a evo-
lução constante da empresa – principalmente, 
por meio dos feedbacks negativos. Qualquer 
comentário ruim sobre a experiência do 
usuário deve ser respondido o quanto antes. 

A empresa deve se mostrar sempre disposta 
a solucionar o problema e preocupada em 
deixá-lo satisfeito. Caso contrário, a falta de 
atenção rápida nesse retorno irá não apenas 
danificar sua imagem no mercado, como 
também fazer com que o usuário busque 
um concorrente e, dificilmente, retorne 
a procurar seu negócio. A fidelização dos 
clientes também depende de uma comuni-
cação próxima. 

Por mais que a tecnologia tenha contribuído 
para o desenvolvimento de agentes virtuais 
que otimizem o atendimento, muitos ainda 
preferem conversar com um atendente hu-
mano em sua jornada de compra. Existem 
diversos perfis de consumidores que devem 
ser contemplados de forma igualitária, por 
meio da oferta de múltiplos canais para que 
cada um escolha seu meio predileto.

Junto a essa diversidade, todos os canais 
devem ser interligados, de forma que os 
consumidores possam iniciar sua jornada 
em um meio e finalizá-lo em outro. O RCS 
é um dos maiores exemplos de canais que 
vêm crescendo no mercado – o qual permite 

uma jornada rica por meio de um carrossel 
completo de imagens, mensagens, vídeos e 
documentos. 

Os métodos disponíveis no mercado estão 
em constante desenvolvimento para trazer 
soluções cada vez mais completas para o 
seu negócio. Priorizar uma comunicação 
frequente e amigável é essencial. Contudo, 
é necessário se atentar à linha tênue entre 
essa periodicidade e o excesso de mensa-
gens. Contatos massivos irão descredenciar 
sua marca no mercado, gerando grande 
insatisfação e repulsão dentre os usuários. 

Todas essas ações devem ser monitoradas 
a todo momento, trazendo insights mais 
assertivos sobre os resultados das estraté-
gias aplicadas. Nem sempre sua companhia 
irá acertar nas ações realizadas. Por isso, 
procure sempre recolher os feedbacks dos 
usuários e entender o que pode ser aper-
feiçoado para trazer uma experiência cada 
vez melhor. 

Buscar a fidelidade de um cliente nesta 
era digital é uma luta constante no mundo 
corporativo – mas, completamente possível 
de ser conquistada por meio de uma jornada 
única e próxima que faça com que se sintam 
especiais.

(Fonte: Igor Castro é diretor de produtos e 
tecnologia na Pontaltech, especializada em  

soluções integradas de voz, SMS, e-mail,  
chatbots e RCS - www.pontaltech.com.br).

93% DOS FuNCIONáRIOS DE EMPRESAS LATINO-AMERICANAS

Expansão da mobilidade aérea elétrica  
A Flapper, plataforma de fretamento aéreo sob demanda, acaba 

de assinar uma Carta de Intenção com a Jaunt Air Mobility, empresa 
aeroespacial sediada em Dallas, para a compra de aeronaves elétricas 
de pouso e decolagem vertical (eVTOL). A Jaunt irá providenciar para 
a Flapper 25 aeronaves para aumentar a frota de Mobilidade Aérea 
Urbana na América Latina, com o que a empresa objetiva oferecer uma 
nova forma de viagem urbana com segurança e eficiência operacional, 
tendo esses pilares como prioridade máxima. Enfim, uma nova forma de 
viagem urbana nas cidades. O táxi-aéreo da Jaunt Journey é a primeira 
aeronave do mundo que combina helicóptero e a capacidade de voo da 
asa fixa, com destaque para o pouco barulho, além de conforto, segu-
rança e eficiência operacional. A empresa é uma das únicas de eVTOL 
que está alinhada com as atuais regras de certificação da categoria de 
transporte.    Leia a coluna completa na página 3

Negócios em Pauta Foto: i-maxpr.com/reprodução

NOvE EM CADA DEz PROFISSIONAIS 
DE TI QuEREM TROCAR DE EMPREgO

    Leia na página 4

Pirelli e o 'país do futuro'
O CEO da Pirelli, Marco Tronchetti 

Provera, afirmou que a empresa 
continua acreditando no futuro do 
Brasil e que o país deve ter um ano de 
recuperação em 2022. As declarações 
foram dadas em coletiva de imprensa 
pelo aniversário de 150 anos da Pirelli, 
companhia fundada em 28 de janeiro 
de 1872. "É um país ao qual estamos 
ligados por mais de 80 anos. Acredita-
mos no futuro do país, que é jovem, tem 
vontade de futuro, e vamos continuar 
apostando no Brasil", disse (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/9-em-cada-10-profissionais-de-ti-querem-trocar-de-emprego/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/frubana-realiza-primeira-conferencia-de-produtos-digitais-em-sao-paulo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-29-a-31-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-29-a-31-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-se-manter-atualizado-na-carreira-depois-dos-50/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/contratacao-pj-para-startups-vantagens-e-desvantagens/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/nearshore-nova-tendencia-do-setor-logistico-2/
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Novas formas de 
trabalho e a retomada 

do mercado

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

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

planejamento que contem-
ple os possíveis riscos que 
venham a ocorrer, inde-
pendente da atual situação 
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 de-
monstrou 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 colaborador. 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 ob-
jeto 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 alerta que a busca 
contra as fraudes, desvios e 
corrupção não são os únicos 
focos para o compliance das 
empresas. Temos notado 
um movimento de “Pejotiza-
ção”, ou seja, a contratação 
de funcionários como MEI 

(Micro Empreendedor In-
dividual) 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 cum-
prindo as regras e normas 
de seus setores, desde a 
contratação do funcionário 
até o o escopo 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.

Com a retomada do tra-
balho híbrido e, com muitas 
empresas optando pelo 
trabalho remoto, não será 
inteligente ter um sistema 
de compliance se a opera-
ção não controlar as horas 
trabalhadas, os documentos 
de fornecedores que pres-
tam serviços ou mesmo um 
simples 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 traba-
lho, 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 (*)

Hermano Albuquerque (*)

Mas para que o 5G 
ofereça a qualidade 
que proporcione tal 

avanço é necessário investir 
em uma rede de fibra ótica 
com backbones e backhauls 
prontos para transmitir os 
dados de maneira otimizada 
e com alta performance. 

Até porque a mágica do 
5G, que possibilita a conecti-
vidade machine to machine, 
exige uma baixa latência 
e para isso precisamos de 
datacenters e nanodata-
centers mais próximos das 
torres de transmissão. Só 
com uma rede de fibra ótica 
de alta qualidade é possível 
diminuir a latência aos níveis 
ideais. Portanto, a demanda 
de investimento direto nas 
redes de fibra óptica, que são 
o alicerce da infraestrutura 
para o 5G, será muito grande, 
começando pela melhoria 
nas redes já existentes, visto 
que muitas ainda não estão 
adequadas. 

Os investimentos de con-
trapartida feitos no leilão do 
5G foram de mais de R$ 48 
bilhões, dos quais estima-
se que R$ 40 bilhões serão 
investidos em infraestrutura 
de rede nos próximos anos 
para uma melhoria de co-
nectividade como um todo 
no país. Segundo o Gartner, 
a previsão de receita global 
referente ao investimento 

Só com uma rede de fibra ótica de alta qualidade é possível diminuir a latência aos níveis ideais.

O metaverso ainda é uma ideia incipiente, e muitos de 
seus componentes estão ganhando um peso maior com a 
transformação digital, desde e-commerce, mídia e entre-
tenimento até o setor imobiliário. Segundo um relatório 
da Grayscale, o metaverso pode representar uma oportu-
nidade de receita anual de mais de 1 trilhão de dólares, 
além de muitas novidades que ainda estão por vir.

A receita gerada a partir de jogos em mundos virtuais 
pode crescer e atingir 400 bilhões de dólares em 2025, 
saindo de 180 bilhões de dólares em 2020, de acordo com 
a mesma pesquisa. A grande maioria desses 400 bilhões de 
dólares virá de gastos dentro de jogos, e não de despesas 
com jogos de nível premium, onde se paga para poder jogar.

“Estamos iniciando um percurso que ainda não sabemos 
o final: existe uma curva de aprendizado, não apenas 
nossa como de desenvolvedores de tecnologia, com um 
pensamento imaginativo de como o metaverso pode ser 
utilizado, mas do próprio usuário, para fazer outros usos”, 
afirma Binho Dias, Diretor de Produto da Blitzar, plata-
forma de eventos digitais interativos.

O metaverso está na sequência da evolução como pró-
ximo foco de investimento de mercado emergente com 
a Web 3.0, na qual as pessoas localizadas em qualquer 
lugar podem socializar umas com as outras, em tempo 
real, abrangendo os mundos digital e físico. A ideia é levar 
a opinião do usuário em conta e inovar a partir de suas 
necessidades, conforme a demanda por tecnologias mais 
atualizadas e interatividade. 

Projetos como o Decentraland permitem que as pessoas 
interajam, ganhem tokens e tenham poder de decisão a 
partir deles. Outro ganho foi a novidade em permitir que 
os usuários tenham benefícios no mundo real pelo tempo 
que gastam online. Como os indivíduos têm passado cada 
vez mais tempo virtualmente, o gasto financeiro para o 
status social dentro dos universos digitais é uma conse-
quência desse empenho.

“A realidade mista pode fazer mais sentido do que a 
realidade apenas virtual, com inovações que aumentam 
as possibilidades e interações no cotidiano, e isso também 

De acordo com um levantamento 
do IDC Brasil, em 2021, os preços 
dos Notebooks subiram mais de 
17% no país. A alta pode estar 
relacionada ao crescimento do 
home office e as aulas a distância, 
que aumentaram a procura e, 
consequentemente, os valores. O 
especialista em compra e venda 
de itens usados da Já Vendeu, 
Lucas Navarro, explica se vale 
a pena investir em um item de 
segunda mão. 

Além disso, confira o que deve 
ser observado para não ter dor 

de cabeça ao optar por esse tipo 
de compra:
 1) Muito mais barato - Um 

notebook usado custa cerca 
de, pelo menos, 30% mais 
barato que um novo. Esse tipo 
de comércio vem crescendo, 
principalmente por conta da 
economia. Dados recentes do 
Sebrae, por exemplo, afirmam 
que o mercado de itens usados 
cresceu 48% em 2021. Sendo 
assim, é uma ótima opção para 
quem busca um bom produto 
com menor preço.

 2) Cuidado com os golpes - 
Investir em um computador 
usado é uma ótima ideia, 
mas é preciso se certificar 
que o vendedor realmente 
existe, que é uma loja ou 
plataforma confiável e com 
boa reputação, e que o item 
está em bom estado. Caso 
não consiga achar histórico 
de avaliações do vendedor, 
não arrisque.

 3) Como escolher o melhor 
notebook - Busque informa-
ções básicas como o modelo, 

processador e memória. De-
pois, atente-se ao estado da 
bateria e, claro, ao lado de 
fora. Verifique se o invólucro 
não tem marcas de impactos, 
especialmente nos cantos, 
onde pode estar mais deterio-
rado. Também é importante 
analisar se há rachaduras 
na tela, se faltam teclas ou 
alguma peça. Se o vendedor 
não oferece nenhum tipo de 
garantia ou suporte pós-ven-
da, não compre!

 4) Bom para o bolso e para o 

meio ambiente - Comprar 
um item usado, desde que 
seja uma plataforma/loja con-
fiável, traz muitos benefícios. 
Além do cliente pagar muito 
menos em um item de quali-
dade, faz a economia circular, 
funcionar e contribui com o 
meio ambiente, pois prolonga 
a vida útil de um item que 
poderia ser descartado antes 
da hora. Atente-se aos deta-
lhes e faça uma boa compra. 
- Fonte e mais informações: 
(https://javendeu.com/).

5G trilha o caminho para 
o futuro da fibra óptica

Com alta capacidade de transmissão de dados, o 5G promete uma guinada tecnológica nos próximos 
anos, o que permitirá a expansão de dispositivos e soluções que exigem conectividade

Esse fomento às redes de 
fibra óptica impulsionado 
pelo 5G irá melhorar a qua-
lidade da internet como um 
todo no país, permitindo a 
implementação e expansão 
de soluções tecnológicas 
para atender demandas 
pessoais e sociais por meio 
da internet das coisas e 
possibilitando o avanço de 
casas e cidades mais inte-
ligentes.

A tendência é que com a 
conectividade, as soluções 
de tecnologia e o IoT conec-
tado ao 5G se tornem mais 
uma extensão do braço e 
ampliem as oportunidades 
aos diversos setores, que 
poderão expandir seus ne-
gócios com soluções, que só 
um mundo ainda mais co-
nectado pode proporcionar 

(*) - É Diretor Geral LATAM para o 
Grupo Halo/Skylane.

em infraestrutura de rede 
para o 5G é de R$ 130 bilhões 
em 2022. 

Além da infraestrutura 
de fibra ótica, a quinta ge-
ração exigirá um número 
muito maior de torres de 
transmissão quando com-
parado ao 4G. Essa neces-
sidade por infraestrutura é 
explicada pela frequência 
que iremos utilizar no 5G, 
sendo a principal faixa de 
frequência 3.5 GHz e demais 
faixas variando de 700 MHz 
até 26 GHz. As faixas mais 
elevadas têm uma eficiên-
cia espectral muito maior, 
dessa forma conseguimos 
transmitir mais dados em 
qualquer frequência, por 
isso a capacidade do 5G é 
tão superior ao GPRS, 3G, 
4G e demais gerações. 

Apesar disso, a capaci-
dade de cobertura em fre-

quências mais altas acaba 
sendo menor, exigindo mais 
infraestrutura de rede. A 
necessidade de infraestru-
tura para implementação e 
funcionamento do 5G traz 
oportunidades para fornece-
dores e para os provedores 
de internet que estiverem 
com suas redes prontas para 
receber a tecnologia. 

Segundo a pesquisa TIC 
Provedores divulgada no 
ano passado com dados de 
2020, 90% dos cerca de 13 
mil provedores de internet 
no Brasil fornecem internet 
banda larga por fibra óptica, 
portanto há uma grande 
possibilidade de parceria 
entre esses provedores e as 
operadoras para utilizar as 
infraestruturas já existentes 
e que estejam adequadas 
para a implementação da 
quinta geração. 

alphaspirit_CANVA

O que sabemos 
até agora sobre o metaverso?

torna o metaverso um acontecimento mais palpável no 
momento”, comenta Binho.

Para o universo corporativo a ideia pode ser diferente dos 
jogos, com uma interface que se adapta à necessidade da 
empresa e se relaciona melhor com seu produto ou marca. 

A utilidade também pode agregar ao cotidiano, com um 
ambiente virtual criado para ser uma área corporativa, 
por exemplo, para que o ambiente empresarial também 
consiga evoluir em plataformas e realidades de trabalho 
mais visuais, além das salas de videoconferência em 2D 
tradicionais.

“É muito característico uma nova forma de mostrar e 
absorver conteúdo, baseado em como as novas gerações 
se comportam. Na área de eventos, seja pelo entreteni-
mento ou pelo ambiente corporativo, saímos das Intranets 
e de aplicativos de reuniões para um lugar em que você 
consiga entrar virtualmente em um escritório e caminhar 
por uma sala, não apenas um link corporativo enviado por 
email”, observa Binho.

Inovações trazem mudanças, como o modo de interação 
entre os indivíduos ou a forma de lidar com a internet, e 
o metaverso apresenta uma solução original ao colocar o 
poder de escolha nas mãos do usuário, desde como ele vai 
consumir aquele conteúdo até em qual formato e quem irá 
participar. - Fonte e outras informações, acesse: (https://
www.blitzar.com.br/).
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A realidade mista 
pode fazer mais 
sentido do que a 
realidade apenas 

virtual.

Vale a pena comprar um notebook usado?



A globalização 
e o aumento 
da miséria

Vivemos numa 
época difícil que 
exige serenidade. 
Há muitos problemas 
e resolvemos o que 
é mais importante 
de acordo com as 
possibilidades

Problemas maiores 
têm de aguardar 
a hora certa para 

serem solucionados de-
vido à nossa capacidade 
limitada. Enfrentamos 
um desequilíbrio que 
está provocando uma 
letargia geral na vida 
individual e na econo-
mia mundial, e nesse 
caminhar o futuro é im-
previsível. Bom que haja 
pensadores analisando e 
explicando a realidade. 
Onde estão os poetas e 
as pessoas que refletem 
sobre a vida para enten-
der o seu significado?

Este mundo está ma-
luco, ninguém entende 
nada, esperar ajuda 
externa é o mesmo 
que abrir as portas do 
galinheiro aos lobos. 
Os povos não foram su-
ficientemente capazes 
para se autogerirem; en-
tão veio a globalização e 
acabou com o pouco que 
havia de empenho para 
resolver os problemas 
das nações e seus povos. 

Agora a maioria está 
emburrec ida ,  quem 
pode vai enfiando as 
mãos na botija do di-
nheiro público, e se 
impedidos, agem como 
neuróticos enraiveci-
dos. Para onde vai o 
mundo com tantas tou-
peiras no poder? Com a 
globalização econômi-
co-financeira, os gover-
nos nacionais perderam 
o poder de regular a 
própria economia e de 
controlar as mercado-
rias que entram ou saem 
do país. 

Assim, o fluxo de em-
pregos de regiões de 
mão de obra mais cara 
fluiu para as regiões de 
menor custo. Os países 
deixaram de produzir 
por achar que pagariam 
menos importando de 
tudo, mas esqueceram 
que isso iria destruir 
os empregos e agora 
não conseguem fechar 
a janela aberta.

Como tratar o proble-
ma mundial do aumento 
da pobreza? Por que a 
pobreza está aumen-
tando? A natureza, a 
grande provedora, tem 
sido açambarcada. Não 
raro a exploração dos 
recursos naturais per-
tence a empresas multi-
nacionais que carreiam 
os materiais e os ganhos 
para fora. 

O ocidente fechou 
fábricas e ampliou os 
negócios financeiros, 
mas trata-se de ganhos 
absorvidos por uma 
minoria. Distribuir di-
nheiro sem um plano de 
melhora das condições 
gerais e melhor preparo 
para a vida não seria um 
mero paliativo? 

Trata-se de problema 
mundial cuja causa é 

praticamente a mesma. 
A solução deveria ir 
mais a fundo em vez de 
simplesmente distribuir 
dinheiro e aumentar a 
indolência, pois o papel 
do ser humano é exa-
minar a vida de forma 
objetiva e real, e buscar 
soluções. 

Por aí seria um bom 
começo de análise. De 
onde procede a riqueza? 
Tudo que se transfor-
mou em riqueza veio da 
natureza e do trabalho. 
Mas a natureza tem sido 
maltratada. Depois da 
consolidação do dinhei-
ro de papel, surgiu o di-
nheiro que faz dinheiro, 
favorecendo os contro-
ladores e detentores do 
dinheiro. A miséria tem 
sido constante e está 
aumentando. 

Os jovens agem com 
pouco cuidado em re-
lação àquelas pesso-
as que permitem sua 
aproximação, por isso 
deveriam ser orien-
tados pelos pais e se 
convencerem de que 
atualmente há muitas 
pessoas fora do eixo, 
cujo espírito dorme e 
que vão esparramando 
confusão e sofrimen-
to pela vida, sem se 
preocupar com isso, 
sem sentir remorsos, 
não aproveitando a 
vida para a finalidade 
prioritária do autoapri-
moramento e elevação, 
pois seu espírito está 
sufocado, sem poder se 
manifestar.  

O mundo atual está 
áspero, há muito car-
ma ruim para ser solu-
cionado. O que levava 
várias reencarnações 
para chegar ao resgate, 
agora acontece mais 
rápido, por isso na vida 
e nos filmes desponta 
essa realidade, e nem 
sempre no final há situ-
ações felizes. Nas cida-
des com alta densidade 
populacional, os seres 
humanos estão vivendo 
de forma insana, fora da 
naturalidade, tanto nos 
pensamentos como no 
modo de viver, amplian-
do o consumo de drogas. 

Há muitas pessoas 
vivendo na pobreza 
em várias cidades, que 
também sofrem devi-
do aos problemas de 
abastecimento de água 
e saneamento. Esses 
ambientes criados pelos 
seres humanos acabam 
se tornando inóspitos e 
propícios para o surgi-
mento de epidemias e 
pandemias, seja por pró-
pria reação da natureza 
ou por ações terroristas. 

Acima de tudo há que 
se compreender e con-
fiar no auxílio das leis 
divinas da Criação.

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

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

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

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

3www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira 29 a 31 de janeiro de 2022

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

Camila Salek (*)

Há muitos anos acompanho 
e venho emergindo neste 
mundo cativante e compre-

endendo que tudo aquilo que esta-
belecemos como regra nas relações 
entre marcas e consumidores está 
mudando muito rapidamente. O 
isolamento social desencadeado 
pela pandemia antecipou o início 
de uma nova era, considerada um 
verdadeiro renascimento nas rela-
ções entre marcas e consumidores. 

São novas tendências, marca-
das pelo entendimento de que as 
marcas têm que fazer muito mais 
do que simplesmente vender. Um 
dos exemplos é a sustentabilidade, 
pauta atual que sustenta muito 
essa nova realidade que descrevo 
aqui. O hábito do consumo está in-
timamente ligado a todas as nossas 
atividades: desde o estilo de vida e 
aprendizado, e vai muito além do 
meio ambiente. São mudanças no 
âmbito social, cultural e econômico.

Ao longo dos últimos eventos 
internacionais que participei ati-
vamente buscando respostas para 
estes dois últimos e desafiadores 
anos, o olhar para a sustentabilidade 
ganhou muita força em relação a 
reduzir a quantidade e otimizar e 
reutilizar os produtos, com o objeti-
vo do desenvolvimento de soluções 
mais duradouras e flexíveis, favore-
cendo a extrema consciência do que 
realmente precisamos e aquilo que 
se adequa a um novo estilo de vida 
mais dinâmico, integrado e prático.

As marcas estão começando a en-
tender que é necessário expressar 
sua posição na sociedade, e não 
somente investir na compra e venda 
de produtos ou serviços. O papel 
como impulsionadoras das novas 
gerações na educação e conscien-
tização da sociedade passou a ser 
questionado pelos consumidores, 
cada vez mais exigentes.

A relação de compra e venda deu 
lugar a verdadeiras experiências 
imersivas, da criação de uma relação 
próxima com os seus consumidores, 
por meio de produtos e serviços que 
não cumprem apenas as funções 
práticas, mas que proporcionam 
conversas e diálogos na sociedade, 
que tem impactos sociais, políti-
cos e econômicos que devem ser 
levados em conta. Segundo dados 
da Forrester, mais de 70% dos 

Dentre as novas tendências, as marcas têm que fazer muito 
mais do que simplesmente vender.

Consumer experience: confira 
quais serão as tendências

Todos os segmentos vivem grandes transformações. No varejo, não é diferente

Duncan_Andison_CANVA

consumidores dão preferência para 
comprar produtos de marcas que se 
alinham aos seus valores. 

Já um levantamento da Nielsen 
destaca que os consumidores 
optam por produtos de marcas 
relacionadas com ações ambientais 
e sociais. Hoje ainda vivemos a re-
alidade de que o varejo entrou no 
piloto automático, implementando 
inúmeras inovações rapidamente, 
mas esqueceu do hábito de refletir 
e questionar. Por isso, a necessidade 
de humanização das marcas e dessas 
relações nunca foi tão urgente. 

Precisamos entender que daqui 
em diante, os valores das marcas 
são tão relevantes quanto o próprio 
consumidor. A habilidade de conec-
tar pessoas também passa a ter valor 
na jornada por esse renascimento. 

Nesse sentido, enxergar o con-
sumidor com empatia é um dos 
primeiros passos para praticar o 
soft sell e evitar enfiar goela abaixo 
produtos e serviços que ele não 
está precisando naquele momento. 
Entender a procura é um dos gran-
des pontos altos dessa relação. Um 
dos exemplos mais evidentes de 
serem identificados nesse sentido 
aconteceu exatamente durante a 
pandemia, quando várias marcas sa-
íram da sua “zona de conforto” para 
oferecer produtos e soluções para 
os consumidores aumentarem a sua 
proteção contra a disseminação da 
doença, entre outras necessidades 

que se fizeram latentes. 
As lojas físicas cada vez mais ga-

nham força como hubs de logística 
e agregaram outras facilidades e 
ofertas que se tornaram determi-
nantes dentro de novas estruturas 
de jornadas de consumo. Se estamos 
abordando a conexão com o consu-
midor, é impossível não apontar um 
tópico muito atual e fervilhante: o 
metaverso, que promove a evolução 
da simbiose cada vez maior entre 
os mundos digital e físico. O varejo 
físico não vive sem uma interação 
e comunicação bem-sucedida com 
o digital. 

E estamos prestes a desmateria-
lizar cada vez mais nossos espaços 
físicos, rompendo com suas limita-
ções espaciais e experienciais. Não 
se trata mais de uma tendência. O 
metaverso é uma realidade e pre-
cisamos trabalhar para fazer parte 
dela. Inicio o ano retornando da 
NRF - maior feira de varejo que 
acontece anualmente em Nova 
York - fazendo uma consideração 
e convido à reflexão. Quero expor 
aqui o renascimento das relações de 
consumo, que permita a flutuação 
para a reinvenção e redescobertas 
constantes. 

Em um mundo sustentável, onde 
o menos é mais, tudo precisa ter um 
significado para existir.

(*) - É especialista em varejo, relações de 
consumo, palestrante e fundadora da Vimer Retail 

Experience.
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Globalmente, as porcentagens foram me-
nores, 73% e 40%, respectivamente. 

Entre os profissionais da América Latina (AL), 
os principais motivadores para essa mudança são a 
busca por um novo desafio (70%), a oportunidade 
de progredir na carreira (53%) e por se sentirem 
desvalorizados na posição atual (51%). Global-
mente, os dois primeiros motivos também foram 
os mais listados, por 49% e 63%, respectivamente. 

A pesquisa mostrou também que o trabalho hí-
brido se consolidou durante a pandemia. Na AL, 
100% dos entrevistados gostariam de trabalhar 
ao menos um dia na semana de forma remota. 
Globalmente, essa porcentagem é de 95%. Ape-
nas 36% dos respondentes na AL trabalhariam 
de forma totalmente remota, contra 25% no 
cenário global. 

No que depender dos profissionais, os horários 
de trabalho também devem ser flexibilizados: na 
América Latina, 73% querem trabalhar em horá-
rios total ou parcialmente flexíveis, percentual 
similar aos 75% dos respondentes do mundo todo.

 
Quando perguntados sobre o que mais valori-

zam no trabalho, os latino-americanos citaram o 
bom relacionamento com colegas e superiores 
e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. 
Globalmente, o equilíbrio entre vida pessoal e 
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A nova edição do estudo Decoding Digital Talent, conduzido pelo Boston Consulting Group (BCG) e a The Network, descobriu que 93% 
dos funcionários de empresas latino-americanas entrevistados que trabalham em tecnologia ou têm cargos em áreas digitais esperam 

trocar de empresa nos próximos dois a três anos, enquanto que 64% estão buscando ativamente por novos empregos. 

profissional é o mais valorizado, depois vem o 
bom relacionamento com colegas e, em terceiro 
lugar, remuneração e benefícios.

 
Outros fatores que ganharam relevância foram 

as causas de diversidade, inclusão e ambientais. 
Entre os latino-americanos, 42% afirmam que não 
trabalhariam para empresas sem práticas ade-
quadas de diversidade e inclusão e 39% afirmam 
o mesmo em relação às políticas ambientais. No 
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VA mundo, praticamente metade diz o mesmo para 

ambas as questões (50% e 48%, respectivamente).
 
“As pessoas que trabalham com tecnologia e 

digitalização sentiram menos os impactos da crise 
da COVID-19, e agora entram em um mercado 
de talentos superaquecido e repleto de opções. 
Conforme os setores se digitalizaram, os salários 
subiram. O nível de competição está altíssimo. 
As empresas devem adaptar seus modelos de 
trabalho para oferecer equilíbrio, flexibilidade e 
boa remuneração. 

Mas não só isso. Cultura e valores organiza-
cionais têm se mostrado importantíssimos para 
conquistar os talentos mais qualificados”, analisa 
Manuel Luiz, diretor-executivo e sócio do BCG, 
líder da prática de People & Organization para a 
América Latina. EUA é o destino preferido para 
trabalhar remotamente. 

Canadá lidera no presencial.

Os profissionais de tecnologia dispostos a se 
mudar para outro país para trabalhar eram 55% 
em 2018, agora são 67%. O Canadá ultrapassou 
os Estados Unidos como o destino mais desejado, 
seguido por Austrália, Alemanha e Reino Unido. 
Na AL, onde 71% manifestaram esse desejo, a 
prioridade é a Espanha, seguida por Canadá, 
Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido. 

 
Outra tendência identificada no estudo é a 

maior disposição dos profissionais de tecnologia 
por trabalhar remotamente para uma empresa de 
outro país. Cerca de 68% dos respondentes globais 
afirmam que trabalhariam desta forma, enquanto 
88% dos latinos dizem o mesmo. Os destinos mais 
procurados mundialmente são os Estados Unidos, 
Reino Unido, Austrália e Alemanha. 

Os Estados Unidos também lideram entre os res-
pondentes latinos, porém, seguidos por Espanha, 
Canadá, Reino Unido e Alemanha. O BCG con-
sultou 9.864 profissionais de áreas de tecnologia 
e de cargos digitais no mundo todo, 73 deles de 
empresas da América Latina, sendo 74% homens 
e 24% mulheres. O restante se identifica com outro 
gênero ou preferiu não comentar. - Fonte e outras 
informações, acesse: (https://www.bcg.com/en-br/).

93% dos funcionários de eMpresas latino-aMericanas

nove eM cada dez profissionais 
de ti quereM trocar de eMpreGo
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A moda como um símbolo: 
o que existe por trás 

da roupa?

Para Hanayrá 
Negreiros, 
pesquisadora de 
moda e colunista da 
Elle Brasil, as roupas 
são como dispositivo 
de memória, história 
e cultura

As vestimentas car-
regam narrativas, 
sejam elas religio-

sas, políticas, culturais. A 
roupa conta uma história, 
seja de quem a faz, seja 
de quem a usa. Os con-
sumidores procuram uma 
identidade e compram 
valores simbólicos. Hoje, 
a moda passou a ser um 
consumo de objetos com 
valores por trás da roupa, 
um produto cultural, cria-
tivo e manufatureiro. 

No entanto, já foi histo-
ricamente palco de muitas 
proibições, como a proi-
bição de usar calças para 
mulheres (proibições em 
razão do sexo) ou de proi-
bições políticas, quando, 
por exemplo, as forças de 
ocupação britânicas proi-
biram os escoceses de usar 
kilts. A partir de 1800, a 
produção e o consumo em 
massa cresceram e estes 
adquiriram gradualmen-
te um caráter simbólico 
estável.

A famosa “túnica Mao”, 
abotoada até a gola, com 
versões mais atuais estre-
ladas por personagens do 
filme 007, foi usada, em 
1949, por Mao-Tsé-Tung, 
ao proclamar a República 
Popular da China, para 
projetar uma China mo-
derna. Para a museóloga 
britânica Amy Barnes, o 
significado dessa túnica 
representava: “eu rejeito a 
burguesia e o padrão oci-
dental de beleza e moda; 
estou transmitindo uma 
mensagem de uniformida-
de e conformidade”.

Quanto mais bolsos exis-
tissem na túnica, mais 

status. O tecido também 
indicava poder, do mais 
simples (cinza e áspero), 
ao mais caro (trajes de lã). 
Na década de 1990, Gallia-
no ressignificou o traje 
para Dior, usando seda 
verde e cetim vermelho; 
e Vivienne Westwood o 
tornou mais sexy. 

A indumentária conta 
também a história de quem 
a confecciona. Em 2015, 
um projeto em Milão, Itália, 
capacitou refugiados que 
trabalhavam com costura 
em seus países de origem 
(Afeganistão, Irã, Somália, 
Gâmbia e Senegal) para 
tornarem-se alfaiates de 
grifes famosas na capital 
italiana da moda. 

No Brasil, durante o perí-
odo de pandemia do novo 
Coronavírus, em grave vio-
lação de direitos humanos, 
imigrantes bolivianos e 
paraguaios, em São Paulo, 
recebiam R$ 0,05 centavos 
para confeccionar másca-
ras para intermediários. 

De forma singela e poé-
tica, Carla Cristina Garcia 
define um sentido à cor 
lilás, como “a cor do femi-
nismo, em honra às 129 
mulheres mortas dentro 
de uma tecelagem norte
-americana em 8 de março 
de 1857, cujo incêndio fora 
provocado pelo dono da fá-
brica após a greve realizada 
pelas funcionárias, que 
reivindicavam melhores 
condições de trabalho. 

A história conta que os 
tecidos em que as vítimas 
estavam trabalhando neste 
dia eram da cor lilás, sen-
do esta data considerada, 
atualmente, o Dia Interna-
cional da Mulher”. Assim, 
as diferentes dimensões da 
moda não estão no ponto 
de chegada, nem na reta 
final, mas sim em ascen-
dente ressignificação. 

(*) -  Doutora em Direito Econômico 
pela Mackenzie, especialista em 

Fashion Law pelo Milano Fashion 
Institute, é advogada, professora e 
coordenadora acadêmica do e-LLM 

em Fashion Law Mackenzie.

Renata Domingues Balbino Munhoz Soares (*)

D - Tendências de Negócios 
A Meta, consultoria de tecnologia e soluções focada em transformação 
digital, produziu o e-book intitulado como “Transformação digital: 
tendências para 2022”, e compartilhou dez temas que irão direcionar o 
mundo dos negócios neste ano. As tendências são as seguintes: soluções 
baseadas em 5G; modelo de trabalho; segurança cibernética; mobili-
dade inteligente (smart mobility); plataforma de negócios (business 
platform); nuvem híbrida (hybrid cloud); inteligência artificial; hiperau-
tomação; serviços e SaaS; e as novas moedas. O que veremos: compras, 
investimentos, contratações e todo tipo de negociação realizadas com 
criptomoedas, moedas especificas surgindo para proteger patrimônios 
e ampliar negociações internacionais protegidas da volatilidade do 
câmbio. Para ter o e-book na íntegra, acesse (https://lp.meta.com.br/
ebook-tendencias-dx-2022).

E - Pós em Direito
O Centro Universitário Armando Alvares Penteado (FAAP) dá mais um 
passo em direção ao seu reposicionamento no mercado de educação, 
com a abertura das matrículas para quatro cursos de pós-graduação em 
Direito no formato online: Direito Público Avançado; Direito Penal e 
Processual Penal; Direito Civil e Processual Civil; e Direito do Trabalho 
e Processual do Trabalho. Com aulas ao vivo e material previamente 
gravado, o curso terá início em 21 de fevereiro com duração prevista 
de 12 meses. A carga horária total de 360 horas será dividida em cinco 
módulos, oferecidos de forma rotativa ao longo do ano. Os cursos pos-
suem um módulo internacional na grade curricular em parceria com a 
Universidad de Santiago de Compostela. Saiba mais: (pos.faap.br/direito).

F - Valor do Aluguel
Levantamento feito pela plataforma Kenlo, proptech líder no mercado 
de imóveis, responsável por conectar imobiliárias, corretores e admi-
nistradores, mostra que o valor médio do aluguel na cidade de São 
Paulo teve queda de 8% em 2021 quando comparado ao balanço de 
2020. Passou de R$ 2.172 para R$ 1.998, sendo que a região leste foi a 
que apresentou a maior queda, observando uma variação de R$ 2.169 
para R$ 1.571, ao contrário das regiões Oeste e Sul que apresentaram 
crescimento de 10% e 5%, respectivamente. Os dados mostram que a 
quantidade de negócios fechados na capital subiu 41%, indicando que 
apesar do movimento durante a pandemia onde o home office se torna 
cada vez mais presente e famílias buscam imóveis no interior, o mercado 
na cidade de São Paulo continua crescendo e forte. Outras informações: 
(https://kenlo.io/). 

A - Vendas no Varejo
A tão esperada retomada do crescimento nas vendas somente deverá 
ocorrer a partir de março, de acordo com o Índice Antecedente de 
Vendas do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, elaborado com 
base nas projeções feitas pelas empresas associadas do Instituto e 
apurado pela EY. A estimativa para março é de crescimento  real 
nas vendas de 11,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior, já 
descontado o IPCA projetado. Em dezembro de 2021, o Índice fechou 
em queda de 5,8%, em comparação com dezembro de 2020. O setor 
estima pequena melhora de 0,2% em janeiro e queda de 0,3% em 
fevereiro. Os principais fatores que poderão ajudar a impulsionar 
o varejo são o aumento da renda, a diminuição do desemprego e a 
redução nas taxas de juros. 

B - Detector de Fake
Plataforma virtual desenvolvida por pesquisadores do Instituto de 
Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos, au-
xilia população na detecção de notícias falsas com 96% de precisão. 
A plataforma foi pensada inicialmente diante do atual contexto 
globalizado em que a população é bombardeada por informações em 
todos os meios de comunicação. Para utilizar a plataforma, deve-se 
usar o máximo de informações para serem analisadas. Quanto mais 
informação você colocar, melhor a plataforma vai entender o con-
texto, a semântica, se o texto está bem elaborado ou feito de modo 
simplista. Para consultar se alguma informação é verdadeira ou não, 
basta acessar a plataforma: (https://sites.google.com/view/detector-
de-fake-news/p%C3%A1gina-inicial), copiar e colar a informação que 
se quer avaliar e verificar (AC/ICMC-USP).

C - Captação de Recursos 
A 14ª edição da maior conferência de captação de recursos da América 
Latina já tem data para acontecer. O Festival ABCR 2022 - Diálogos 
para a retomada - acontece nos dias 27 e 28 de junho,  no Centro de 
Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Com mais de 50 palestras e 
cinco eixos temáticos, o evento é focado em organizações da socie-
dade civil de todo o Brasil e a expectativa é que mais de 600 pessoas 
passem pelo evento, respeitando o distanciamento social para não 
gerar aglomeração de pessoas e as práticas de higiene e segurança. 
Serão cinco eixos abordados: Gestão e Captação de Recursos, O 
Papel do Captador, Inovação e Redes de Captação, Comunicação e 
Engajamento, Ferramentas e Fontes de Captação de Recursos. Mais 
informações: (www.festivalabcr.org.br). 

G - Inovação em Seguros 
As inscrições para o 7º Prêmio Anual de Inovação em Seguros, promovido 
pela Efma e Accenture em reconhecimento às ações de seguradores e 
insurtechs, já estão abertas. Criado em 2016, o programa reconhece as 
melhores ideias e projetos inovadores em seguros, além de promover 
um fórum para o compartilhamento de melhores práticas entre diversas 
organizações. São sete categorias: Global Innovator; Seguros e Ecos-
sistemas Conectados; Insurtechs; Inovação em Produtos e Serviços; 
Experiência do cliente; Sustentabilidade e Responsabilidade Social; e 
Transformação da Força de Trabalho. Inscrições e mais informações no 
link: (https://innovationininsurance.efma.com/).

H - Marketing e Tecnologia 
A Fundação Getulio Vargas realiza webinar gratuito com o tema “Ten-
dências para Marketing e Tecnologia em 2022”, na própxima quarta-feira 
(2), às 14h. Este ano se apresenta repleto de desafios. A boa notícia é 
que a tecnologia segue avançando e, sabendo usá-la, podemos esperar 
um futuro melhor e mais eficiente para todas as áreas, especialmente 
o Marketing. Trabalho híbrido, criptografia, novas formas de conec-
tividade, segurança, IA generativa, o metaverso e várias outras solu-
ções irão transformar os mercados. Esse webinar tem como objetivo 
refletir sobre essas tendências, que nos ajudarão a construir um novo 
mundo. Interessados devem se inscrever em: (https://evento.fgv.br/
marketing_tecnologia2022/). Após o cadastro, receberão o endereço 
do evento por e-mail. 

I - Papelão Ondulad
A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens e 
embalagens de papel do Brasil, e a Vedacit, líder no mercado de imper-
meabilização, anunciam uma nova opção de embalagem para o Vedacit, 
aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas da empresa. 
A nova embalagem é produzida a partir de papelão ondulado, matéria
-prima renovável e biodegradável, proveniente de florestas plantadas e 
certificadas da Klabin. Como resultado, a nova embalagem reduz con-
sideravelmente a quantidade de material plástico, agrega importantes 
atributos sustentáveis ao produto, como a redução das emissões de 
CO2, da geração de resíduos e do consumo de energia para produção.

J - SUVs e Picapes Elétricas
Maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado, a GWM 
investirá mais de R$ 10 bilhões para trazer uma nova era à indústria 
automotiva brasileira. Serão dois ciclos de investimento na sua fábrica 
em Iracemápolis/SP: cerca de R$ 4 bilhões de 2022 a 2025 e R$ 6 bilhões 
entre 2026 e 2032, com geração de 2.000 empregos diretos até 2025. A 
Great Wall Motor Brasil vem ao país para montar a sua maior base de 
produção fora da China, objetivando se tornar centro de exportação para 
a América Latina, oferecendo tecnologia eletrificada e inteligente em 
seus produtos. Até 2025, serão lançados dez modelos, com previsão de 
chegada do primeiro veículo no quarto trimestre deste ano, como impor-
tado, enquanto o primeiro veículo produzido no Brasil será lançado no 
segundo semestre de 2023 (http://grupoprinter.com.br/gwm-partners/).

A partir de 1º de março, o Ministério da 
Saúde vai aumentar os valores repassa-
dos para o custeio de leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). O reajuste 
de novas diárias de UTIs convencionais, 
que atendem todas as especialidades, vai 
fortalecer essas instalações hospitalares 
em toda a rede do SUS do país. O aumento 
nas diárias sofrerá um novo acréscimo seis 
meses após a iniciativa entrar em vigor.

Com a medida, o custeio diário da UTI 

Queimados passa de R$ 322,22 para R$ 
700. A UTI Adulto III vai de R$ 508,63 
para R$ 700. A UTI Adulto II sobe de R$ 
478,72 para R$ 600. Para a diretora do 
Departamento de Atenção Hospitalar,  do 
Ministério da Saúde, Adriana Teixeira, o 
reajuste será importante para a melho-
ria no atendimento realizado na ponta. 
“Trabalhamos todos os dias para fazer o 
SUS mais forte e é isso que esse reajuste 
vai proporcionar”, explicou.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
também assinou portaria que prorroga 
o custeio de mais de 14 mil leitos de 
UTI adulta e pediátrica destinados ao 
tratamento da Covid-19 por mais 30 dias. 
Em todo o país, o Ministério da Saúde 
já autorizou mais de 26 mil leitos de 
UTI Covid adultos e pediátricos por R$ 
16,2 bilhões. Os investimentos mensais 
voltados para esses leitos serão de cerca 
de R$ 1 bilhão por mês (ABr).

A queda em relação ao 
trimestre anterior foi 
de 1,6 ponto percen-

tual e o número de pessoas 
sem ocupação é de 12,4 
milhões. Na comparação 
com o mesmo período do 
ano anterior, a queda foi de 
14,5%, com 2,1 milhões a 
menos em busca de trabalho. 

Os dados são da Pesqui-
sa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) 
Contínua para o trimestre 
encerrado em novembro de 
2021, divulgada hoje (28) 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). Segundo o institu-
to, entre o trimestre encer-
rado em agosto e o período 

A recuperação pode estar refletindo a sazonalidade do fim de ano.

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) cedeu 0,4 
ponto em janeiro, ao passar de 85,3 para 84,9 pontos, 
menor nível desde abril de 2021 (84,1 pontos). Em médias 
móveis trimestrais, o indicador recuou 3,1 pontos, a quinta 
queda consecutiva. Os dados foram divulgados na sexta-
feira (28), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

Segundo o economista do Ibre/FGV, Rodolpho Tobler, 
a confiança do comércio inicia o ano reduzindo a veloci-
dade da desaceleração observada no final de 2021. Para 
o pesquisador, o resultado negativo foi influenciado pela 
percepção de queda no volume de vendas. “As perspecti-
vas para os próximos meses melhoram, mas ainda é cedo 
para comemorar, considerando o patamar abaixo do nível 
neutro do índice. 

A inflação elevada, renda média do trabalhador em 
baixa, confiança dos consumidores em queda e juros em 
alta parecem ser fatores que pressionaram a confiança do 
comércio nesse nível mais baixo. Para voltar ao caminho 
de recuperação da confiança serão precisos sinais posi-
tivos nos fatores mencionados, além da continuidade do 

Ainda é cedo 
para comemorar, 
considerando o 
patamar abaixo 

do nível neutro do 
índice.
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IBGE: Desemprego caiu 
para 11,6% em novembro

No trimestre encerrado em novembro, a taxa de desocupação no país caiu para 11,6%, com a diminuição 
de 10,6% no número de desempregados, uma redução de 1,5 milhão de pessoas

dimento do IBGE, Adriana 
Beringuy, a recuperação 
pode estar refletindo a sa-
zonalidade do fim de ano. 
“Esse resultado acompanha 
a trajetória de recuperação 
da ocupação que podemos 
ver nos últimos trimestres da 
série histórica da pesquisa. 

O crescimento também 
já pode estar refletindo a 
sazonalidade dos meses do 
fim de ano, período em que 
as atividades relacionadas 
principalmente ao comércio 
e serviços tendem a aumen-
tar as contratações”. O nível 
de ocupação foi estimado 
em 55,1%, um aumento de 
1,7 ponto percentual frente 
ao trimestre anterior (ABr).

encerrado em novembro, 
3,2 milhões de pessoas con-
seguiram entrar no mercado 
de trabalho, um aumento de 

3,5% no número de pessoas 
ocupadas.

De acordo com a coorde-
nadora de Trabalho e Ren-

Confiança do comércio cai ao menor 
nível desde abril de 2021

controle da pandemia”, disse, em nota,  Tobler.
O recuo no mês foi resultado da piora da percepção 

sobre o momento presente. O Índice de Situação Atual 
(ISA-COM) caiu 3,5 pontos, chegando a 80,5 pontos, menor 
valor desde março de 2021 (75,9 pontos). Já o Índice de 
Expectativas (IE-COM) avançou 2,7 pontos, ao passar de 
87,3 pontos para 90 pontos.

Saúde anuncia reajuste para custeio de leitos de UTI
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OpiniãO
Reeleição, corrupção  

e impunidade; 
entraves para o Brasil

Passados 24 anos 
de sua instituição, 
a reeleição para 
cargos executivos no 
Brasil mostrou-se 
definitivamente uma 
decisão equivocada. 

As premissas iniciais, 
segundo as quais esse 
modelo permitiria ao 

governante tempo suficiente 
para concluir projetos de 
execução mais demorada, 
bem como se constituiria 
um estímulo ao bom gestor 
público, não mais se susten-
tam. O tempo comprovou 
que prefeitos, governadores 
e o presidente da República, 
uma vez eleitos, tomam posse 
já com o pensamento voltado 
para a conquista de um novo 
mandato, dali a quatro anos. 

O governo que deveria ser de 
coalização, em torno da apro-
vação e execução de projetos 
em benefício da população, 
transforma-se, invariavelmen-
te, em governo de cooptação, 
com a distribuição de cargos, 
troca de favores e o uso des-
pudorado da máquina pública 
para fins meramente eleitorais, 
incluindo nomeações políticas 
e empreguismo, desequilibran-
do o pleito ao conferir vanta-
gem àquele que ocupa cargo 
executivo. Propicia “alianças” 
eleitorais precoces e múltiplas 
e desvirtua – ou anula - o papel 
fiscalizatório do Legislativo.

O ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que em 
1997 se empenhou para a 
aprovação da proposta de 
emenda constitucional que 
acabaria lhe beneficiando, na 
medida em que possibilitou 
sua reeleição, já reconheceu 
em artigo que a iniciativa foi 
um erro histórico. “Imaginar 
que os presidentes não farão o 
impossível para ganhar a ree-
leição é ingenuidade”, afirmou 
FHC, em mea-culpa.

O estrago já está feito, mas 
é possível a correção de rumo 
para não se perpetuar o equívo-
co e seus prejuízos. Se quatro 
anos é pouco para um cargo 
executivo e a reeleição é de-
sastrosa, a opção pelo mandato 
de cinco anos para presidente 
da República, governadores e 
prefeitos, sem possibilidade 
de reeleição, parece a mais 
adequada. 

Tal alternativa não somente 
permitiria a reclamada conclu-
são de projetos administrativos 
de uma gestão, como também 
consagraria o princípio demo-
crático da alternância no po-
der, estimulando o surgimento 
de novas lideranças, bem ao 
contrário do que assistimos 
hoje. Por outro lado, é preciso 
rever também a questão do 
Fundo Eleitoral. É absoluta-
mente inconcebível que um 
país com tantas mazelas sociais 
e com 20% da população viven-
do abaixo da linha da pobreza, 
segundo dados da ONU, des-
tine verdadeira fortuna para o 
financiamento de campanhas 
eleitorais. 

Em 2020, foram nada menos 
do que R$ 2,03 bilhões, recur-
sos que teriam destino mais 
nobre caso fossem investidos 
para mitigar as principais ca-
rências nacionais como saúde, 
educação, habitação, seguran-
ça e saneamento básico. Se 
cada cidadão brasileiro tivesse 
consciência dessa realidade, 
certamente questionaria por-
que os impostos que pagamos 
têm de financiar a custosa 

campanha de alguém para 
que essa pessoa alcance o 
topo da pirâmide, enquanto a 
maioria continua sofrendo as 
consequências das enormes 
desigualdades sociais que o 
Brasil não é capaz de eliminar 
porque não as enfrenta com 
seriedade.

O modelo atual, perverso, 
tira dinheiro do pobre para 
eleger quem vai ganhar muito 
durante o mandato, período 
recheado de privilégios, re-
troalimentando um sistema 
injusto, que cristaliza as elites. 
Não é exagero dizer que tudo 
isso também contribui para a 
corrupção, um mal que custa 
ao Brasil entre 1,38% a 2,3% 
do PIB, segundo estudo di-
vulgado em 2008 pela Fiesp. 
Não por acaso, o combate à 
corrupção aparece sempre 
entre os primeiros problemas 
que mais merece a atenção 
dos brasileiros nas pesquisas 
de opinião. 

Mais que uma percepção 
interna, essa é uma realidade 
medida internacionalmente. 
O Brasil ocupa a 94ª posição 
nesse ranking de 180 países, 
segundo os dados de 2020 
do Índice de Percepção da 
Corrupção, o principal indi-
cador do gênero do mundo, 
produzido pela Transparência 
Internacional. O índice atribui 
aos países notas entre 0 e 100, 
considerando zero a nação 
percebida como altamente 
corrupta e 100 quando o país é 
percebido como muito íntegro. 
Com 38 pontos, o Brasil está ao 
lado da Etiópia, Cazaquistão, 
Peru, Siri Lanka, Suriname e 
Tanzânia. Pior é constatar que 
evoluímos muito lentamente 
no combate à corrupção. 

A Operação Lava-Jato, em 
que pesem decisões posterior-
mente anuladas pela Justiça, 
recuperou aos cofres públicos 
R$ 4,3 bilhões desviados em 
esquemas de corrupção, além 
de garantir outros R$ 2,1 bi-
lhões arrecadados em multas 
compensatórias nos acordos 
de delação premiada. Mas há 
retrocessos, como a recente 
mudança na Lei de Improbida-
de Administrativa, sancionada 
em outubro, que dificultou o 
combate à corrupção ao alterar 
o rol das condutas considera-
das improbidade, alterou o rito 
processual e passou a exigir 
comprovação de dolo para a 
responsabilização do agente 
público.

Além disso, vemos a impos-
sibilidade de prisão de réus 
mesmo condenados em segun-
da instância, e temos cerca de 
55.000 pessoas – detentores de 
cargos públicos – gozando de 
foro privilegiado, um número 
sem paralelo em todo o mun-
do. Eis aí o caldo de cultura 
perfeito para a sensação de 
impunidade que permeia o 
país, fomentando na sociedade 
brasileira a falsa ideia de que 
o crime compensa.

Temos, então, uma realidade 
inaceitável, pois altamente 
prejudicial ao Brasil, tornando 
evidente que reformas são 
necessárias e urgentes. Sem 
elas, a nação não será capaz 
de retomar o caminho do de-
senvolvimento e os abismos 
sociais somente se acentuarão. 
Os brasileiros não merecem 
que seu futuro seja ainda pior 
que o presente.

 
(*) - Engenheiro, com especialização 

nas áreas de macroeconomia, 
administração de empresas e 

finanças, foi vice-governador do 
Amazonas (1999-2002).

Samuel Hanan (*) 

Cinco sinais de que sua 
identidade foi roubada

ESET alerta sobre o que fazer ao detectar ter sido vítima de roubo de identidade e minimizar o seu impacto
JohnDWilliams_CANVA

No último dia (28), comemorou-
-se o Dia Internacional da 
Proteção de Dados Pessoais. 

Nesse contexto, a ESET, empresa líder 
em detecção proativa de ameaças, 
alerta que uma das consequências de 
passar cada vez mais tempo no mun-
do digital é a quantidade de dados 
pessoais e credenciais de login que 
são compartilhados com as empresas 
com as quais interagimos. E, por sua 
vez, a ascensão dos cibercriminosos se 
concentrou em roubar dados dessas 
organizações, bem como diretamente 
dos usuários. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, no terceiro trimestre de 2021, 
quase 1.300 violações desse tipo foram 
relatadas, mais do que em todo o ano 
de 2020. Como resultado, centenas de 
milhões de vítimas declararam roubo 
de identidade.

 
“O cibercrime gera anualmente 

custos milionários em todo o mundo 
e é composto por vários participantes 
que constituem o que é conhecido 
como a indústria do cibercrime. É 
improvável que os criminosos que 
roubaram os dados de uma organi-
zação sejam os mesmos criminosos 
que tentam, digamos, fraude de 
identidade subsequente. Os dados 
roubados geralmente são vendidos 
em fóruns na dark web. Eles são en-
tão comprados em massa e testados 
por criminosos dedicados ao roubo 
de identidade. Dessa forma, eles po-
dem vender os dados testados ante-
riormente em outra oportunidade ou 
usá-los eles mesmos”, comenta Camilo 
Gutiérrez Amaya, chefe do Laboratório 
de Pesquisa ESET América Latina. 

Dependendo do tipo de dados de 
identidade roubados, eles podem ser 
usados   para:

•	 Sequestrar contas de varejo que 
tenham detalhes de cartão pré-
-definidos e usar esse acesso para 
concluir transações fraudulentas;

•	 Fazer pagamentos fraudulentos 
diretamente (ou seja, se os deta-
lhes do cartão foram roubados);

•	 Ataques de engenharia social a 
funcionários de bancos/telecomu-
nicações para fazer com que eles 
redefinam contas e as coloquem 
nas mãos do golpista;

•	 Tirar linhas de crédito em nome 
da vítima;

•	 Cometer fraude por meio de se-
guro de saúde ou reembolso de 
impostos.

Existem sinais de alerta de que você 
foi vítima de roubo de identidade:

Aviso de violação de segurança: 
com certeza é a maior bandeira verme-
lha. Caso receba uma mensagem desse 
tipo, leia com bastante atenção e entre 

em contato com a empresa por meios 
seguros, como site oficial e telefone.

Atividade incomum nos movi-
mentos de uma conta/cartão: mes-
mo pequenas discrepâncias às vezes 
podem ser indicadores de fraude, pois 
os fraudadores geralmente verificam 
a validade de cartões roubados com 
compras aparentemente inócuas antes 
de aumentar sua atividade. Se algo não 
parecer certo, congele o cartão e/ou a 
conta. Isso geralmente pode ser feito 
por meio do seu aplicativo de banco mó-
vel. Em seguida, entre imediatamente 
em contato com o provedor do banco.

Se as contas online/telefone para-
rem de funcionar: se os invasores obti-
verem as credenciais de login, a primeira 
coisa que farão é alterar a senha para 
bloquear o acesso. Alternativamente, se 
eles conseguirem enganar a operadora 
móvel, eles farão com que transfiram o 
número da vítima para um dispositivo sob 
seu controle. Isso é conhecido como SIM 
swapping e é particularmente perigoso, 
pois significa que eles poderão intercep-
tar qualquer senha SMS de uso único 
frequentemente usada pelos bancos para 
validar sua identidade.

Problemas para declarar impos-
tos: outra estratégia comum é usar o 
CPF da vítima e outras informações 
pessoais para declarar impostos pes-
soais, fazendo-se passar pela vítima. 
Dessa forma, o invasor pode reivindicar 
fraudulentamente qualquer reembolso 
de imposto devido. Se você descobrir 
que não tem permissão para declarar 
impostos, pode ser por isso.

Chamadas de cobranças de dívi-
das: se alguém que roubou uma identi-
dade acumulou uma fatura enorme de 
cartão de crédito ou dívida semelhante 
e desapareceu, é apenas uma questão 
de tempo até que o credor peça a uma 
agência de cobrança para investigar.

A ESET esclarece que há muito o que 
pode ser feito para minimizar o impacto 

de um vazamento de informações se um 
invasor visar organizações com as quais 
eles têm algum tipo de relacionamento. 
Mas os pesquisadores enfatizam que 
existem algumas medidas preventivas 
que também podem ser tomadas caso os 
golpistas tentem atacá-lo diretamente.

Os especialistas da ESET aconse-
lham:

•	 Habilitar a autenticação em duas 
etapas (2FA) em todas as suas 
contas online

•	 Usar senhas fortes, longas e ex-
clusivas para todas as contas e 
armazene-as em um gerenciador 
de senhas

•	 Evitar lojas de aplicativos não 
oficiais

•	 Evitar fazer login em suas contas 
se estiver conectado a uma rede 
Wi-Fi pública

•	 Certificar-se de ter uma solução 
antimalware atualizada em todos 
os seus dispositivos e que seja de 
um fornecedor respeitável

•	 Manter-se informado sobre roubo 
de identidade e proteção

•	 Ativar regularmente atualizações 
automáticas para todos os dispo-
sitivos para que os patches de 
segurança sejam instalados

•	 Usar apenas sites HTTPS (com 
cadeado verde)

•	 Destruir documentos antigos para 
que nenhum dado pessoal seja 
exibido

•	 Minimizar a quantidade de in-
formações compartilhadas com 
empresas online

“Todos nós provavelmente expe-
rimentaremos alguma forma de 
roubo de identidade em nossa vida. 
A chave é fazer todo o possível para 
minimizar as chances de isso acon-
tecer e ficar atento para que, se os 
criminosos se apossarem de seus 
dados, você possa derrubar qual-
quer golpe o mais rápido possível”, 
adiciona Gutiérrez Amaya da ESET 
América Latina. 

News@TI
Cubo. Trata-se de uma construtech especializada em soluções constru-
tivas ágeis por meio da técnica de construção modular industrializada 
(“offsite”) e método plug-and-play BR3. Suas construções possuem o 
perfil metálico de aço que juntas formam o principal elemento estru-
tural. Por meio do modelo construtivo em módulos, a empresa produz 
estruturas metálicas e as utiliza prontas para montagem no canteiro 
de obra, com toda a parte elétrica, hidráulica e demais acabamentos já 
instalados. Atualmente, atua nos segmentos industrial, infraestrutura, 
comercial, residencial, corporativo e saúde, com mais de 200 obras 
entregues em 14 estados.

Solução de recebimentos automatizados  
a partir do PIX

@A Transfeera, fintech de gestão e automação de pagamentos e 
recebimentos que ajuda empresas a simplificarem suas rotinas 

financeiras, possui como um de seus produtos principais a Conta-
Transfeera, solução que permite que empresas paguem e recebam de 
maneira automatizada. No início, a plataforma surgiu para simplificar 
pagamentos, porém, com a chegada do PIX, a startup pôde ampliar 
o serviço para contemplar também os recebimentos. Lançado em 
novembro de 2020, o sistema de pagamentos foi criado pelo Banco 
Central para agilizar transferências bancárias. Atualmente, há mais de 
133 milhões de chaves PIX geradas no Brasil (https://transfeera.com/).

Shopee e RecargaPay oferecem desconto no 
pagamento de compras via Pix

@Com o objetivo de incentivar pagamentos via Pix, a RecargaPay se 
uniu a Shopee, plataforma de ecommerce com vendedores brasi-

leiros e internacionais, e que inclui mais de 100 grandes marcas, para 
oferecer desconto aos novos clientes do e-commerce. Pagando suas 
compras acima de R$30 com Pix via app da RecargaPay, o cliente ganha 
R$15 de desconto. A promoção é válida apenas na primeira compra no 
app e no site da Shopee. Para conseguir o desconto, o usuário deve 
resgatar o cupom Shopee clicando no botão “EU QUERO” na página 
da parceria na plataforma. Depois, ele poderá escolher os produtos 
que deseja comprar e, ao chegar na tela de finalização do pedido, deve 
selecionar o cupom de desconto resgatado e o método de pagamento 
Pix. Em seguida, basta abrir o app da RecargaPay e selecionar a op-
ção Pix que deseja: “Copia e Cola” ou “Pagar com QR Code”. Após a 
confirmação do pagamento, a compra será realizada (https://shopee.
com.br/m/shopee-recarga-pay).

Dexco anuncia investimento na Brasil  
ao Cubo

@A Dexco, por meio do DX Ventures, seu fundo de Corporate Venture 
Capital, anuncia investimento de até R$ 74 milhões na Brasil ao 

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

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: FELIPE SANTANA BRANDÃO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Itaquera - SP, no dia (10/03/1990), estado civil solteiro, profissão corretor de seguros, 
residente e domiciliado neste Subdistrito São Paulo-SP, filho de Israel de Aguiar Brandão e 
de Vilma Santana Brandão. A pretendente: ANDRESSA CRISTINA SIMÃO CUPERTINO, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (17/03/1993), estado civil 
solteira, profissão analista administrativa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Sergio da Silva Cupertino e de Selma Simão Cupertino.

O pretendente: FELIPE CIDRÔNIO SILVA, de nacionalidade. brasileira, nascido nesta Capital, 
Guaianases - SP, no dia (09/02/1994), estado civil solteiro, profissão controlador patrimonial, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo-SP, filho de Paulo Roberto Silva e de 
Roseli Moreira Cidrônio Silva. A pretendente: FRANCIELEN SANTOS DE ARAUJO, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (09/05/1996), estado 
civil solteira, profissão pedagoga, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha 
de Marcelo Campos de Araujo e de Adriana Cristina Santos de Araujo. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: MIGUEL SALES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Missão Velha - CE, no dia (08/04/1985), estado civil divorciado, profissão empresário, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisca Sales de 
Lima. A pretendente: JESSIKA DE JESUS ELIAS, de nacionalidade brasileira, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/03/1988), estado civil solteira, profissão avalia-
dora cadastral, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo- SP, filha de Carlos 
Augusto Elias e de Ana Cristina de Jesus Elias.

O pretendente: CARLOS ROBERTO ALVES DE SÁ, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (01/05/1976), estado civil solteiro, profissão 
analista de operações, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
José Oleriano de Sá e de Maria Alves Miguel de Sá. A pretendente: SUELI BARBOSA 
BENITES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no 
dia (08/02/1981), estado civil solteira, profissão modelista, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha e Luiz Gonzaga Benites e de Marly Barbosa Benites.

Edna Santos – A sempre combativa jornalista 
investigativa Edna Santos, que envolveu-se em 
diversas escaramuças à procura de verdades, desta 
feita brinda seus amigos e leitores com um brado à 

honra e glória de Marias. Há uma Maria, em forma de poema 
para cada  leitor ou leitora. Sim há espaço também para homens, 
pouco, mas tem. Não é uma bandeira feminista, sem desdouro, é 
claro, antes trata-se de análises dedicadas, bem elaboradas que 
testemunham a importância e à real necessidade da existência 
desse nobre ser: a mulher. Suas linhas glorificam justificada-
mente cada Maria exposta, permitindo uma imagem vívida de 
seu inegável e abrangente protagonismo social. Viva Marias!!

Marias

Mauro Mendes Dias – Iluminuras -  O expe-
riente psicanalista criou metáforas para explicar  o 
grau  de estupidez que gravita em torno da nossa 
sociedade. Seu título  soa como uma afronta, to-

davia, trata-se de uma chamada de atenção. Nestes termos, 
poderemos analogicamente inferir sensações de asco e rudeza. 
Na realidade deparamo-nos com muitos seres humanos causa-
dores de tais desagradáveis momentos e atitudes. A obra tem 
o escopo de criticar nossas atividades, vícios e pecadinhos. 
Reflexão para poucos.

Entre Baratas e Rinocerontes

Milene Cintra – A sacerdotisa Milene, advoga-
da, teóloga , psicanalista, coaching,  num misto de 
auto biografia e relatos voltados à religião africana, 
desmistifica e justifica uma importante , bem como 
relevante figura no cenário umbandista: o Exu. Além 

de encantadora, dotada de uma simpatia ímpar, conhece profun-
damente o assunto, e com muita credibilidade, leva aos leitores 
ensinamentos que permitirão , mesmo que não sectário seja, 
entender perfeitamente todas nuances desse Ser fundamental 
para a prática religiosa de cerne espiritualista. Este escriba 
impressionou-se ao assistir uma sua palestra. Nas suas páginas 
residem fundamentos que levarão ao pleno esclarecimento. Deve 
ser lido com isenção e tranquilidade. Em momentos aflitivos 
como os que vivemos, uma obra que iluminará caminhos.

A Voz de Exu em Palavras

Dean Keith Simonton – Senai – SP –  Especialista 
em inteligência humana, sempre preocupado com 
seu desenvolvimento, apresenta preciosas avalia-
ções sobre personalidade genial e geniosa. Obra de 

grosso calibre elaborada sob a égide de profundas e exaustivas 
pesquisas. A pessoa nasce ou torna-se um gênio? Quais influên-
cias corroboram para o eclodir genial? Com sabedoria ímpar o 
professor esclarece interessantes pontos sobre essas e outras 
dúvidas. Válido para estudiosos da mente e personalidade hu-
manas, bem como recomendado para inteligentes curiosos.

Checklist do Gênio: 
Dicas paradoxais para 
testar o talento criativo

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

O futebol brasileiro fechou o ano de 2021 com a 
nova lei que autoriza a transformação de clubes 
em empresas, as chamadas Sociedades Anônimas 
do Futebol (SAFs), que já ficou conhecida como 
clube-empresa, não sendo novidade no exterior. 

Na Europa, mais de 90% dos times que integram 
as principais ligas deixaram de ser meras associa-
ções esportivas para tornarem-se empresas com-
petitivas e saudáveis do ponto de vista financeiro. 

Segundo levantamento feito pela EY, os clubes
-empresas europeus tiveram um aumento signifi-
cativo de suas receitas, passando de 600 milhões 
de euros por ano, na década de 1990, para até 5,8 
bilhões de euros anuais atualmente. 

Os investidores, na maior parte das vezes, são os 
próprios empresários dos países, americanos ou 
chineses. No Brasil, times tradicionais avançam na 
possibilidade de transformarem-se em SAFs, que 
prometem uma verdadeira revolução no futebol. 

Com a nova legislação, de acordo com os es-
pecialistas na área, entra em campo uma gestão 
profissional, que permite aos clubes executarem 
uma boa gestão financeira e captar recursos ex-
ternos para serem investidos em novos talentos, 
infraestrutura e nas finanças do clube. 

Saem de cena os velhos cartolas, as gestões ad-
ministrativas e financeiras precárias e amadoras, 
os grupos políticos, as disputas internas e outros 
problemas que, muitas vezes, levam um time tra-
dicional à bancarrota. Analistas explicam que, ao 
se transformar em uma S/A, o clube não deixa de 
ser propriedade dos seus torcedores. 

Tampouco perde suas características originais, 

No Brasil, times tradicionais avançam na possibilidade de 
transformarem-se em SAFs.

O resultado comprova 
a demanda do varejo 
por soluções tecno-

lógicas que transformem o 
vendedor em protagonista 
da transformação digital, 
garantindo mais autonomia 
e produtividade a partir de 
dados dos consumidores.

Com o objetivo de elevar a 
transformação digital, levan-
do agilidade, praticidade e 
informação para as mãos dos 
vendedores das lojas físicas, 
o Oto também registrou, em 
menos de um ano de exis-
tência, crescimento de 156% 
na quantidade de clientes. 
O diretor executivo do Oto, 
Guilherme Bohnen, explica 
que o objetivo do aplicativo 
é incluir o vendedor como 
peça principal do processo 
de transformação digital 
do varejo, além de ser im-
portante para a melhora da 
experiência do cliente com 
a marca. 

“Com o Oto, é possível 
levar até as mãos dos vende-
dores informações de cada 
consumidor para que ele 

Soluções tecnológicas transformam o vendedor em protagonista 
da transformação digital.

O pretendente: ANTONIO CLAUBERTO PEREIRA DE ALMEIDA, de nacionalida-
de brasileira, nascido em Ubajara - CE (Registrado no Distrito de Jaburuna), no 
dia (06/10/1988), estado civil solteiro, profissão montador de painel, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gilberio Pereira Rodrigues 
e de Maria Marlene Moreira de Almeida. A pretendente: JOSEANE DA COSTA 
CALAZANS, de nacionalidade brasileira, nascida em Queimadas - BA, no dia 
(27/07/1985), estado civil solteira, profissão auxiliar de classe, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Gonçalvez Calazans e de 
Luzia Maria da Costa Calazans.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascido nesta Capital, Pirituba - SP, no dia (26/04/1999), estado civil 
solteiro, profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Reinaldo Cesar da Silva e de Elaine Manezi de Carvalho 
Silva. A pretendente: THALITA BRASILEIRO ALCANTARA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 
(28/02/1996), estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ailton Alcantara dos Santos 
e de Sandra Brasileiro dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO HENRIQUE ESTEVAM DOS SANTOS, nacionalida-
de brasileira, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/11/1998), estado 
civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Nogueira dos Santos e de Maria das 
Graças Estevam. A pretendente: NATALIA GALDINO DE MELO, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (08/06/1999), 
estado civil solteira, profissão assistente de suprimentos, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Raimundo Galdino de Melo e de Nubia 
Campos de Oliveira Melo.

O pretendente: FÁBIO AUGUSTO MARTINS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (12/07/1993), estado civil solteiro, pro-
fissão engenheiro geólogo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Valdir Candido Martins e de Maria de Lourdes Fernandes Martins. 
A pretendente: FERNANDA CAROLINE SILVEIRA PERETTA, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, na dia (15/02/1992), estado 
civil solteira, profissão assistente de recursos humanos, residente e domiciliada 
neste Subdisitrito, São Paulo - SP, filha de Mauricio dos Santos Peretta e de 
Eunice Soares Silveira Peretta.

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

Jornal Empresas & Negócios

App de gestão de CRM 
une online e offline no varejo

Em apenas 10 meses desde seu lançamento, o Oto, aplicativo de Inteligência Artificial voltado para o 
varejo, registrou um crescimento de 315% da receita mensal, comparando o MRR de fevereiro com o de 
dezembro, ambos em 2021
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VA do-se mais fácil conquistar e 
fidelizar o cliente no dia a dia, 
já que durante este período, 
o vendedor pode entrar em 
contato com consumidores.

A ferramenta também vem 
passando por constantes 
evoluções e recentemente 
passou a oferecer cashback, 
permitindo que varejistas 
façam a gestão do benefício 
de maneira personalizada, 
levando em consideração o 
perfil do cliente e de suas 
compras. 

“Queremos mudar o modo 
como o varejo se relaciona 
com os clientes, tornando 
o contato mais humanizado 
e assertivo, englobando os 
mundos online e offline. 
Para nós, o principal ativo de 
conversão é o ser humano, 
a IA é uma grande aliada no 
fornecimento de dados, mas 
é a pessoa por trás dela que 
será capaz de encantar o 
consumidor e oferecer exa-
tamente o que ele precisa”, 
finaliza Bohnen.

Fonte e mais informações 
em: (www.otocrm.com.br).

utilize de forma personali-
zada ao contatá-los seja por 
WhatsApp, sms ou ligação. 
Os dados que chegam via 
aplicativo estão interligados 
pelos rastros que os clientes 
deixam tanto no mundo on-
line, quanto no offline. Isso 
torna as interações entre 
marca e cliente muito mais 
assertivas e humanizadas, 
melhorando o relaciona-
mento com o cliente e por 
consequência as vendas”, 

afirma o diretor. 
O varejo vem se adequando 

a toda essa transformação 
digital, e a tendência é que 
cada vez mais marcas atuem 
desta forma. Parte dos 
vendedores de lojas físicas 
possuem 40% do seu tempo 
ocioso e, unindo os recursos 
oferecidos com o aplicativo 
e os dados dos clientes, a 
conversão de venda passa 
a ser muito maior com a 
ferramenta em uso, tornan-

Prestar um bom atendimento é crucial para um negócio, mas 
“apenas” atender a demanda de um cliente não é mais o suficien-
te. Em um cenário de recessão econômica, a humanização do 
atendimento é uma alternativa que pode ajudar micro empresas a 
fidelizar consumidores e aumentar sua credibilidade no mercado. 

Para ajudar microempreendedores a demonstrar como va-
lorizam seus clientes, a Academia Ninja, projeto de conteúdos 
educacionais, elenca dicas de como aprimorar a experiência do 
freguês e, claro, fazê-lo voltar.
 1) Esteja sempre presente - Quando um cliente busca um 

profissional, é porque há uma necessidade a ser sanada. 
Sendo assim, entender o que o cliente precisa, mostrar-
se presente e disponível para sanar todas as dúvidas são 
pontos importantes para um bom atendimento. É preciso 
que o prestador de serviço analise a situação com empatia 
para que assim consiga ajudar o consumidor em um formato 
360° e apresente um trabalho diferenciado. 

 2) A tecnologia não é a sua inimiga - A tecnologia, quando 
usada de forma correta, pode ser uma ferramenta poderosa 
para aproximar o contato com o cliente e criar um bom 
relacionamento. É interessante investir em canais como 
Instagram, Facebook e Whatsapp, para abrir um leque 
maior de opções para o seu cliente. 

 3) Empatia e segurança - Comunicar-se de forma empática 
e segura fará com que o cliente sinta-se mais à vontade. 
É importante que o profissional seja pró ativo durante 
as suas conversas, esteja aberto a ouvi-lo e a ajudá-lo 
prontamente. Manter um diálogo cordial e atencioso fará 
com que o vínculo profissional criado entre as partes seja 
positivo. - Fonte e mais informações (www.getninjas.
com.br).

Como prestar um atendimento 
mais humanizado

Clube S/A, a nova rodada 
do futebol brasileiro

culturais e históricas, como cores, cidades-sede, 
hinos e outras tradições conquistadas ao longo 
dos anos. Todas as propostas e medidas adotadas 
pelo investidor devem ser aprovadas pela diretoria 
e conselheiros. Além disso, é mantida a entida-
de jurídica original da agremiação, a verdadeira 
“dona” do time.  

Atualmente, 95% dos clubes brasileiros estão 
endividados. A transformação em um modelo pro-
fissional pode ser uma oportunidade para captação 
de recursos financeiros, estabilidade na gestão, 
menor interferência política e visão de longo 
prazo. Pode ser um pontapé inicial interessante 
para uma transformação completa da indústria 
do futebol (Agência EY).
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