
Muitos novos empreendedores passam tempo demais pensando na melhor 
forma de levar seus produtos ou soluções ao mercado, no nome e no branding 
do negócio e acabam deixando um conceito crucial de lado, - seja por falta 
de conhecimento ou por considerá-lo um “bicho de sete cabeças” -, o de 
gestão financeira. Este ponto é reforçado quando olhamos para dados da 
Serasa Experian que mostram que mais de 5 milhões de Micro e Pequenas 
empresas estão inadimplentes e também que estes negócios representam 
a maior parcela dos pedidos de recuperação judicial no Brasil.  

Para PMEs gestão financeira não precisa 
ser bicho de sete cabeças
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Jovens da geração Y (nascidos nos anos de 1980 e 1990) e geração 
Z (o grupo depois deles) são os que mais viralizaram o movimento - 
Imobilidade Espontânea - na carreira e na vida. Em Abril de 2021, uma 
postagem do autor que se intitula como viajante bondoso, na plataforma 
Baidu Tieba, ganhou o planeta. No post havia o seguinte conteúdo: "Há 
dois anos que não trabalho e não vejo nada de errado nisso". O post vira-
lizou e tornou o movimento da - Imobilidade Espontânea - reconhecido 
pelo presidente chinês Xi Junping.  

Você já ouviu o termo Imobilidade 
Espontânea?

Ao falarmos sobre a contratação desses profissionais, o primeiro 
passo é compreender a real necessidade desta. O empreendedor 
precisa estar ciente da importância de apostar em um gestor com essa 
bagagem, ou, como falo, HEAD, para que a startup realmente escale. 
A partir desse entendimento, vem as fases que precedem e concluem 
esse movimento: o desapego, elaboração da proposta, perfil certo 
(nem tudo são negócios), onde encontrar, geração de matchmaking, 
entrada e finalmente assumir a cadeira e a gestão da operação.  

CEO e C-Level: uma análise dos principais 
critérios na hora da contratação

GOCMEN_CANVAN

News@TI

“Segurança e Bem-Estar Digital”

@No mês da Internet Segura, o portal Dialogando, iniciativa 
ESG pioneira da Vivo que promove a discussão sobre o uso 

consciente da tecnologia, lança a websérie “TemConversaPraTu-
do” com temas relacionados à “Segurança e Bem-Estar Digital”.  
No dia 08, entra no ar o webcast “Segurança Digital e a Terceira 
Idade”, com Pedro Silveira, Head de Marketing e Vendas da CG 
Segurança, especialista em gerenciamento de riscos e ambientes 
digitais mais seguros. Dia 14 é a vez do público gamer, com o 
tema “Games e Segurança, como se tornar um jogador protegido 
e responsável”, com Tiago Xisto, CEO do Vivo Keyd. E no dia 
21 a temática será “Fakenews: qual o seu papel no combate à 
desinformação”, com Mariana Mandelli, coordenadora do Insti-
tuto Palavra Aberta, programa de apoio do Google para capacitar 
professores e organizações de ensino no processo de educação 
midiática dos jovens. Ao longo de todo o mês o Dialogando também 
traz podcasts e artigos com outros especialistas sobre o tema 
(dialogando.com.br).    Leia a coluna completa na página 2
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Planejamento é um dos principais 
pilares para se desenvolver 
profissionalmente e quando se trata 
de encarar uma viagem a trabalho, 
muitos profissionais procuram se 
preparar para o compromisso. 

Apesar de ser uma viagem para geração de 
negócios, o funcionário pode aproveitar da 

melhor maneira as vantagens proporcionadas, 
como conhecer a cidade, experimentar comi-
das típicas da cidade, criar um networking e 
ainda registrar os momentos, oferecendo um 
leque de oportunidades a empresa. 

 
Viajar a trabalho já faz parte de crono-

gramas de muitas empresas, e as mulheres 
estão inseridas nesse cenário, onde com o 
empoderamento feminino e nos cargos de 
chefia, elas estão viajando cada vez mais 
sozinhas. Segundo uma pesquisa recente 
da Global Business Travel Association, 40% 
das viagens a trabalho são realizadas por 
mulheres, e priorizar a segurança é um dos 
pontos fundamentais. 

 
"Ficar atenta quanto ao bairro que irá se 

instalar, o transporte que utilizará, o dinhei-
ro que circulará pela cidade (na carteira 
e/ou bolsa) é um dos pontos a serem ob-
servados pelas mulheres. Principalmente 
quando falamos das grandes cidades em 
que o índice de criminalidade tende a ser 
maior" evidencia Juliana Delgado, turismó-
loga e CEO da Queissada Comunicação.

 
As viagens corporativas devem ser or-

ganizadas com antecedência para que não 
ocorram atrasos, imprevistos ou que se 
torne uma viagem frustrada. Organizar-se 
é uma das melhores formas para que nada 
saia do controle e para que ainda surja um 
tempinho para curtir a cidade onde está 
hospedada. O termo ‘Viagem organizada’ 
apresentou 90% de buscas, segundo o 
Google, no dia 23 de janeiro de 2022, o 
que mostra que muitos brasileiros se pre-
ocupam com o modo de viagem até o local.

40% das viagens a trabalho são 
feitas por mulheres
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Com o início do ano, muitos executivos 
aproveitam as promoções de viagens para 
realizar, por exemplo, um treinamento, 
um evento, uma reunião, ou a divulgação 
do planejamento anual aos seus clientes, 
parceiros ou filiais. Para Juliana Queissa-
da, CEO da Queissada Comunicação, que 
eventualmente está nas estradas visitando 
os seus clientes, viajar a trabalho é uma 
mistura de aventura e coragem.

“Encarar as jornadas de horas na estrada 
ou no avião é uma experiência que nos leva 
além da expectativa, pois desbravamos 
terras desconhecidas, conhecemos novas 
culturas, novos hábitos e levamos sempre 
em nossa memória as experiências em um 
novo ambiente de trabalho, com inspirações 
de novas ideias pela troca de conhecimentos 
entre mim e o cliente”, explicou Juliana. 

 
Fazer uma viagem a trabalho cria me-

lhores resultados para os clientes e o 
prestador de serviço, pela união de metas 
para a realização de projetos, e também 
pela criatividade das soluções originadas 
por um grupo. É uma troca de pontos de 
vista para alcançar os objetivos. Logo, uma 
viagem a trabalho não precisa se tornar um 
bicho de sete cabeças antes, durante e após 

o evento. Pensando nisso, Juliana Delgado, 
cita sete dicas para que a viagem se torne 
uma experiência segura:

 
1-  Planeje a viagem com antecedência 

(otimizando tempo e dinheiro);

2-  Pesquise sobre a cidade que irá se 
hospedar (clima; pontos turísticos, 
hotéis, restaurantes, segurança, ín-
dice de criminalidade e etc);

3-  Organize a mala (com peças essenciais 
de trabalho e lazer, e documentos);

4 -  Leve água e um alimento saudável 
para beliscar durante a viagem;

5 -  Pesquise o tempo de percurso até o 
destino e priorize a sua segurança;

6 - Crie um networking;

7 -  Após o expediente, aproveite para 
conhecer a cidade e registrar nas 
suas redes sociais os bons momentos.

  
Torne suaa viagem de negócio bem suce-

dida e inspire a sua equipe! - Fonte e outras 
informações: (https://queissada.com.br/).

RENOVAçãO NA gESTãO DO EMPREENDIMENTO

Boeing lança o maior jato de carga bimotor 
do mundo 

A Boeing acaba de lançar o novo cargueiro 777-8 e, com um pedido de 
até 50 aeronaves de uma das maiores transportadoras de carga 
do mundo, a Qatar Airways, o primeiro cliente do cargueiro com 
um pedido firme de 34 aeronaves e opções para mais 16. A com-
pra total é estimada em mais de US$ 20 bilhões a preços atuais, 
representrando o maior compromisso de cargueiros na história 
da Boeing em termos de valor. A aeronave será o maior bimotor 
da categoria, de maior alcance e mais poderoso do setor. Com 
capacidade de carga útil quase idêntica ao cargueiro 747-400 e 
uma melhoria de 25% na eficiência de combustível, emissões 
e custos operacionais, o cargueiro 777-8 permitirá um negócio 
mais sustentável e lucrativo para seus operadores. A primeira 
entrega da aeronave está prevista para 2027 (www.boeing.com).  

 Leia a coluna completa na página 3

Negócios em Pauta Foto: Boeing Freighters

A COMPLEXA ESTRuTuRAçãO E O PLANEjAMENTO 
SuCESSóRIO NAS EMPRESAS FAMILIARES     Leia na página 4

Queda na venda de 
veículos

A Anfavea anunciou que em janeiro 
foram vendidos 126,5 mil veículos, uma 
queda de 38,5% em comparação com 
dezembro e 26,5% em relação a janeiro 
do ano passado. O presidente da Anfa-
vea, Luiz Carlos Moraes, considerou a 
queda como relevante e que as chuvas 
de verão e a variante Ômicron também 
foram agravantes que levaram à maior 
queda nas vendas no primeiro mês do 
ano (ABr).

Uma viagem 
corporativa atrai 
investimentos 
para potencializar 
novos resultados.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-complexa-estruturacao-e-o-planejamento-sucessorio-nas-empresas-familiares/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-08-02-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-08-02-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/o-eleitor-mutante/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/voce-ja-ouviu-o-termo-imobilidade-espontanea/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/para-pmes-gestao-financeira-nao-precisa-ser-bicho-de-sete-cabecas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/ceo-e-c-level-uma-analise-dos-principais-criterios-na-hora-da-contratacao/
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Reforma tributária: 
o excesso de impostos 

estimula sonegação 
e fraudes

A necessidade 
de uma reforma 
tributária é 
perceptível no Brasil

Além de encarecer 
cada vez mais nossos 
produtos e reduzir o 

poder de compra da popula-
ção, o excesso de impostos 
traz diversas consequências 
drásticas para a economia 
brasileira – desestimulando 
investimentos internos e 
externos e, principalmen-
te, abrindo portas para a 
ilegalidade, ao estimular 
uma crescente onda de 
sonegações e fraudes. 

A situação é drástica e, 
para evitar mais prejuízos à 
curto e longo prazo, preci-
samos abordar o tema com 
a atenção que ele demanda. 
Mesmo em um cenário de 
forte crise global, 2021 foi o 
ano no qual a nossa Receita 
Federal mais arrecadou 
impostos. Foram cerca de 
R$ 1.685 trilhão acumulado 
neste período – um recorde 
que representa um aumen-
to de 18,13% em relação 
a 2020. Como justificativa 
para este marco, está, prin-
cipalmente, a estabilidade 
do sistema de arrecadação 
aplicado no país.

O Brasil mantém a média 
histórica da carga tributária 
em torno de 40% desde 
2012. Mesmo com uma 
carga tributária considerada 
alta, o esperado retorno em 
serviços públicos e investi-
mentos é muito baixo, em 
razão da inexistência de 
políticas públicas eficientes. 
Considerando o volume que 
se paga de tributos versus o 
baixo retorno dos serviços 
públicos, abre-se as portas 
para possíveis fraudes e 
práticas de sonegação.

A fraude ou sonegação 
pode ocorrer de forma 
direta ou indireta, sendo a 
primeira quando o contri-
buinte quer praticar qual-
quer ato ilícito para deixar 
de pagar tributos.

Além disso, o reconheci-
mento de fraude pode acon-
tecer quando a Receita não 
concorda com movimentos 
de planejamento tributário, 
considerando as operações 
realizadas pelo contribuinte 
como fraudulentas.

Há uma diferença subs-
tancial nas duas situações 
narradas, sendo que na 

primeira há vontade do 
contribuinte em manipular 
ou até mesmo descumprir 
a legislação tributária, já 
no segundo caso, não há 
nenhuma intenção de burlar 
a legislação, mas sim tão 
somente encontrar meios de 
diminuir a carga tributária 
dentro dos contornos legais. 
Na prática, o planejamen-
to tributário representa 
alternativas legais para 
conseguir diminuir a carga 
tributária e dar continuida-
de à operação empresarial.

Em um momento de 
incerteza como o atual, é 
compreensível que diversas 
empresas optem por anali-
sar sua operação e verificar 
a pertinência de realizar 
algum tipo de planejamento, 
mesmo sabendo que a Re-
ceita Federal pode ou não 
concordar posteriormente. 
Uma possível reforma tribu-
tária que traga regras mais 
claras e com percentuais 
menores, pode evitar este 
tipo de situação, que gera 
desgaste, riscos e insegu-
rança jurídica.

Outro movimento re-
corrente no cenário de 
ausência de crescimento 
econômico é a opção da 
empresa em declarar seu 
débito e não recolher, fa-
zendo com que seu nível de 
passivo tributário aumente, 
cuja resolução será tentar a 
liquidação a médio e longo 
prazo. 

As três situações, que 
ocorrem com frequência, 
revelam a complexidade da 
legislação tributária e a alta 
carga dos impostos dificulta 
como fatores principais para 
estimular a fraude, seja por 
meio direto ou mesmo pela 
realização de planejamento 
tributários.

Desta forma, é neces-
sária a imediata reforma 
tributária integral tanto 
para simplificar a legislação 
tributária e a forma de apu-
ração, bem como, a redução 
significativa das alíquotas 
ou do campo de incidência 
para fins de arrecadação.

Por fim, o objetivo é sim-
plificar o sistema tributário 
com foco na desoneração da 
produção e consumo.

(*) - É advogado especialista em 
Direito Tributário pelo IBET, APET 
e FGV com Extensão em Finanças 

pela Saint Paul e em Turnaround pelo 
Insper e Líder da área tributária do 

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

Angelo Ambrizzi (*)

O sistema simplifica abertura de startups 
e negócios voltados à inovação.

Danilo Tamelini (*)    

O mercado de trabalho 
tem passado por trans-
formações significativas 
nos últimos 10 anos. Um 
dos principais motivos é a 
automação de processos e 
mudanças culturais. Essas 
modificações são respon-
sáveis por gerar novas co-
nexões entre as empresas e 
colaboradores. Com isso, os 
processos de contratações 
das corporações apostam 
em vantagens e parcerias 
inovadoras para atrair novos 
profissionais.

Investir em novas vanta-
gens e benefícios para os 
colaboradores, que vão além 
de recompensas financeiras, 
é uma estratégia essencial 
para atrair talentos e valo-
rizar o profissional. Além 
disso, um relatório divulga-
do pela Employee Benefits, 
idealizado pela Society for 
Human Resource Manage-
ment (SHRM), revela como 
os benefícios são importan-

Colaboradores que recebem benefícios apresentam uma 
performance 20% superior na execução de suas tarefas.

Mesmo antes da pan-
demia impactar a 
economia nacional, 

as marcas já vinham ino-
vando com investimento 
em empreendedorismo, 
expansão para Venda Direta 
e comércio digital.

O cenário pandêmico 
modificou a maneira de 
consumir, fazendo com que 
empresas buscassem alter-
nativas em casos de comér-
cios fechados e restrições 
de horários, possibilitando 
que muitos, por exemplo, 
pudessem criar o hábito de 
pedir pela internet e receber 
em casa os mais variados 
produtos. Empresas com 
tradição em Varejo encontra-
ram na Venda Direta a pos-
sibilidade de obter números 
positivos em meio a quedas 
de vendas e o fechamento, 
por alguns períodos, de suas 
lojas físicas.

Com isso, setor cresceu 
10,5% no primeiro ano da 
pandemia em 2020. A Per-
nambucanas, com recém 
completados 114 anos de 
história e somando mais de 
460 lojas pelo país, entrou 
no mercado da Venda Direta. 

O sonho de empreender está entre os quatro maiores do 
brasileiro, e a Venda Direta é um começo seguro.

Venda Direta ressurge ampliando o 
relacionamento com o consumidor
Proporcionar aos seus consumidores a opção de canais diversos de compras tem sido um dos diferenciais 
das empresas que desejam contornar a crise financeira e aumentar suas vendas

do brasileiro, e a Venda Direta 
é um começo seguro, pois 
o empreendedor trabalha 
com marcas consolidadas no 
mercado”, completa. Outros 
casos que exemplificam o 
movimento das empresas no 
sentido da inovação, são os ca-
nais Parceiro Magalu e Minha 
C&A, que possibilitam que 
pessoas com vontade de em-
preender, abram lojas virtuais 
para vender seus produtos e 
recebam uma comissão. 

A Luiza e a C&A são res-
ponsáveis pelo produto, 
cobrança, entrega e pós-
venda, e o empreendedor 
fica responsável pela divul-
gação – permitindo a criação 
de um relacionamento com 
sua clientela – e comercia-
lização. Ser empreendedor, 
grande ou independente, re-
quer enxergar novas portas a 
serem abertas em momentos 
de crise. Assim como todas 
as indústrias, a do comércio 
se inova a cada dia para 
acompanhar o ritmo dos 
consumidores, que buscam 
cada vez mais simplicidade 
e funcionalismo. - Fonte e 
outras informações: (www.
abevd.org.br).
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O sucesso das suas platafor-
mas digitais, colaborou para 
que a varejista implantasse 
a Venda Direta como um de 
seus canais, além de oferecer 
a oportunidade de renda 
extra para diversas famílias 
brasileiras.

Este foi o mesmo caminho 
adotado pela rede Polishop, 
que conta com cerca de 
270 lojas físicas, e também 
possui empreendedores in-
dependentes para aumentar 
sua capilaridade e chegar 
aos mais diversos públicos. 
“Com o desemprego em 

11,6% e a taxa de informali-
dade crescendo, sendo 38,6 
milhões de trabalhadores 
informais no país, há muitas 
pessoas precisando de uma 
fonte de renda, extra ou 
não, e esse cenário conversa 
diretamente com as empre-
sas que querem manter a 
atividade e a margem de 
lucro”, destaca a presiden-
te executiva da Associação 
Brasileira de Empresas de 
Vendas Diretas (ABEVD), 
Adriana Colloca. 

“O sonho de empreender 
está entre os quatro maiores 

Sessenta empresas já foram abertas 
no primeiro mês do Inova Simples

Cerca de 60 empresas voltadas à inovação, como as 
startups, foram abertas em pouco mais de um mês de 
funcionamento do Inova Simples. Acessível por meio 
do site (https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/
inova-simples), a nova solução tecnológica simplifica a 
abertura de negócios, com atendimento centralizado em 
uma única plataforma disponível pela internet. 

A iniciativa dispensa a presença do empreendedor 
em cartórios e juntas comerciais. O número do CNPJ 
é concedido imediatamente após o pedido, com o em-
preendedor podendo começar as atividades no mesmo 
dia. Disponível na Rede Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios 
(Redesim), o Inova Simples está disponível para em-
preendedores que comprovem o caráter inovador da 
atividade. 

As empresas que se inscreverem pelo sistema poderão 
comercializar os produtos e serviços em caráter expe-
rimental, antes de fazer o registro na Junta Comercial. 
Para se inscrever, basta a empresa preencher uma au-
todeclaração de enquadramento em atividade de baixo 
risco e de comprometimento com a legislação local. 

O negócio poderá funcionar sem licenças e alvarás, 
enquanto o registro definitivo não sai. Uma empresa já 
constituída, com registro e CNPJ, não pode inscrever-se 
no Inova Simples. Outros benefícios do Inova Simples 
são a prioridade na análise de pedidos de marcas e de 
patentes pelo Inpi e compartilhamento de informações 
com o Redesim, que reúne sistemas informatizados 
para a legalização de empresas da União, dos estados 
e dos municípios. 

As empresas precisam comprovar que fornecem pro-
dutos, serviços ou tecnologias inovadoras, que gerem 
resultados de curto prazo, capazes de substituir bens 
e serviços disponíveis no mercado. O Inova Simples 
permite que o empreendedor use a assinatura eletrôni-
ca do Portal Gov.br, acessível em 24 juntas comerciais 
do país. Essa tecnologia permite ao cidadão assinar 
documentos eletronicamente, sem reconhecimento de 
firma ou aquisição de certificado digital, na interação 
com órgãos públicos. 

Além de conceder o número do CNPJ de forma rápida, 
o Inova Simples permite o compartilhamento de infor-
mações com os integrantes da Redesim. Ele também 
dispensa o uso de certificado digital, e o empreendedor 
pode utilizar a assinatura eletrônica do Gov.br (ABr).
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Benefícios corporativos se tornam diferencial na busca por emprego
tes para os colaboradores: 
92% deles os classificam 
como primordiais e 29% os 
consideram decisivos para a 
escolha de uma vaga.

Estabelecer uma boa ges-
tão consequentemente gera 
uma maior produtividade e 
melhores resultados. Uma 
pesquisa realizada pela 
Social Market Foundation, 
intitulada Happiness and 
Productivity, publicada 
em 2015, aponta que co-
laboradores que recebem 
benefícios apresentam uma 
performance 20% superior 
na execução de suas tarefas. 

Alguns exemplos comuns 
e obrigatórios para profis-
sionais que trabalham com 
carteira assinada têm direito 
a benefícios garantidos pela 
CLT, são eles: vale-refeição, 
FGTS, férias, vale transpor-
te, 13º salário, entre outros. 
É importante definir o que 
os profissionais procuram, 
antes de implementar novas 
ofertas. As empresas podem 
complementar outros bene-

mais confiança para serem 
bem-sucedidos e realizarem 
a indicação da empresa para 
colegas, amigos e familiares. 

Para que haja satisfação 
total entre os colaboradores 
é importante realizar uma 
pesquisa com o perfil dos 
mesmos e valorizá-los de 
acordo com as suas priori-
dades e futuro profissional. 
Caso a sua empresa seja 
voltada para profissionais da 
área de tecnologia, por que 
não oferecer um ambiente 
de trabalho descontraído 
que estimule a criatividade? 
São opções que melhoram a 
qualidade de vida do colabo-
rador, consequentemente 
deixando-o confortável e 
mais disposto ao trabalho. 

E que tal deixar o ambien-
te menos estressante com 
aulas de yoga e práticas 
relaxantes ou até mesmo 
um espaço para os animais 
de estimação? São soluções 
que certamente tornarão o 
ambiente mais harmonioso 
e acolhedor. Priorizar diver-

sos benefícios e vantagens 
é uma estratégia essencial e 
um grande diferencial para 
que a sua empresa alcance 
mais resultados, como: 
aumento da produtividade, 
criatividade, motivação para 
os colaboradores, cuidados 
com a saúde e bem estar, 
criação de ambiente de 
trabalho mais agradável e 
muito mais. 

Os benefícios aproximam 
mais o colaborador dos valo-
res e princípios da empresa, 
alinhando-os à identidade 
organizacional e ao sucesso 
da empresa. Não se esqueça 
que os colaboradores são os 
maiores responsáveis pelas 
atividades operacionais 
de uma empresa. Por essa 
razão, proporcionar um 
ambiente de trabalho ade-
quado ao profissional gera 
resultados consolidados e 
um equilíbrio entre a vida 
profissional e pessoal. 

(*) - É Co-fundador e Presidente 
LATAM da Busup, empresa 

tecnológica de gestão de fretamento 
de ônibus para empresas.

fícios para os profissionais, 
como auxílio creche, aca-
demia, bolsas de estudos, 
vale presentes, home office, 
horários flexíveis, participa-
ção dos lucros, day off, pet 
friendly, massagem laboral, 
entre outros. 

Algumas das razões mais 
frequentes para a insatis-
fação do colaborador estão 
relacionadas à política da 
empresa, salários, estabili-

dade no emprego, status, 
condições de trabalho, re-
lações interpessoais e prin-
cipalmente os benefícios. 

Segundo um estudo reali-
zado pela MetLife, fornece-
dores globais de programas 
de benefícios, oferecer 
vantagens ajuda as em-
presas a engajarem mais 
seus colaboradores. Assim 
os profissionais se sentem 
bem, o que acaba gerando 
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Como liderar 
em tempos de luto?

Seguimos vivendo 
t e m p o s  d i f í c e i s

O luto, as incertezas, o 
desafio do equilíbrio 
das emoções e diver-

sas outras crises se tornaram 
acontecimentos normais em 
nosso dia a dia. Mas como li-
derar durante esse processo? 
Se a pergunta fosse simples 
e binária, eu diria: sendo 
humano. Mas sabemos que 
não é assim. Um dia está tudo 
bem, já no outro nem tanto. 

Antes podíamos ficar por 
perto, agarrados, abraçados, 
na tentativa de diminuir o 
tamanho da dor, mas hoje 
não podemos. O que fazer? 
Temos que suportar. Esse 
“suportar” inspira a tranqui-
lidade de poder chorar, para 
que essas lágrimas voltem em 
forma de cura. Como líder, 
nossa missão é facilitar esse 
processo e garantir que to-
dos possam viver seu dia de 
dor com uma maior leveza. 

É preciso estruturar bem as 
operações para que elas acon-
teçam, e para isso, precisamos 
estar sempre amparados de 
backups da nossa liderança 
para que tudo siga quando nós 
também não pudermos estar 
sentados em nossas cadeiras.

 Suportar a dor de alguém 
é dar espaço para que ela 
consiga sentir a sua dor, viver 
o seu luto, tendo como garan-
tido o respaldo que as coisas 
continuarão acontecendo. 
Como fazemos isso? Olhando 
para as pessoas, para nossa 
liderança e para as funções 
que temos dentro da empresa. 

Podemos nos ausentar, 
temos o direito de estar 
doentes e de viver o luto 
e, para isso acontecer, nós 

- como líderes - temos que 
nos munir de informações e 
garantir que todas as pessoas 
possam não estar sentadas na 
cadeira quando precisarem.

 Nós, empreendedores, 
temos muitas coisas pessoais 
envolvidas, mas a técnica nos 
auxilia nesse momento. Dessa 
forma, olhe para sua equipe, 
olhe para você e garanta 
que o dia a dia aconteça se 
alguém precisar se ausentar 
das atividades. Esse é o jeito 
de ser humano, dar às pesso-
as o direito de poder chorar.

Nós temos chorado de di-
ferentes maneiras nesses 
anos tão desafiadores. 2022 
carregou a promessa de ser 
melhor e chegou cheio de 
desafios. Como encontrar 
equilíbrio para viver isso tudo? 
Resumidamente, dê espaço 
para que todos possam ser o 
que precisarem ser naquele 
momento e garanta que sua 
operação suporte as ausên-
cias sem perder qualidade, 
para que não percamos o 
objetivo de existência e sub-
sistência de nossos negócios.

Meu desejo é que 2022 nos 
traga a empatia necessária para 
que possamos nos solidarizar 
com a dor do próximo e con-
tinuarmos liderando, mesmo 
em tempos difíceis. Espero 
que possamos nos fortalecer, 
que consigamos ter técnica 
para esse fortalecimento e 
bons amigos sempre por 
perto para que nos ajudem 
nos momentos mais difíceis. 

Que seja tempo de cura!
 

(*) -  É fundadora e CEO da MCM 
Brand Experience, grupo de 

comunicação integrada comprometido 
com a performance e responsável 

com a diversidade e inclusão 
(www.mcmbrandexperience.com).

Monica Schimenes (*)

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 

Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ/MF Nº 33.588.252/0001-32 - NIRE Nº 35300055888

Aviso aos Acionistas
Banco Induscred de Investimento S/A informa que os documentos relacionados no
artigo 133, da Lei nº 6.404/76, referentes às demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31/12/2021, encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas,
em sua sede social, na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Conjunto 1902, Cerqueira
César, Capital-SP. São Paulo, 03 de fevereiro de 2022 - A Diretoria.         (05, 08 e 09)

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ/MF Nº 01.924.030/0001-57 - NIRE Nº 35300150104

Aviso aos Acionistas
Yerant S/A - Emprendimentos Imobiliários informa que os documentos
relacionados no artigo 133, da Lei nº 6.404/76, referentes às demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, encontram-se à
disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia, na Alameda Santos,
nº 960, 19º andar, Conjunto 1900, Cerqueira César, Capital-SP. São Paulo, 03 de
fevereiro de 2022 - A Diretoria.                                                    (05, 08 e 09)

RCB Mellão Participações S.A.
CNPJ Nº 09.516.458/0001-72 - NIRE 35.3.0035950.0

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de setembro de 2.021
Data, Hora e Local: 30 de setembro de 2.021, às 12:00 horas, na sede social, localizada na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, conj. 153, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP: 01451-905. Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, uma vez que se encontra
presente a totalidade dos acionistas, titulares de ações representativas de 100% do capital social, conforme
se verifica pelas assinaturas constantes no livro de Presença de Acionistas. Composição da Mesa:
Presidente: Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins, Secretário: Frederico Mellão Alves de Lima.
Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, § 4º, da
Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Ordem do Dia: (a) aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação
firmado pelos administradores da Companhia e da SPM Participações S.A., sociedade com sede na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conj. 153, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP: 01451-905, inscrita no CNPJ sob n.º 00.567.209/0001-31, com seus atos constitutivos
registrados na JUCESP sob NIRE 35.3.0031749.1 (“SPM”); (b) ratificar a nomeação da Tríade
Consultores Ltda. - EPP, sociedade estabelecida na Avenida Nove de Julho, nº 5569, 2º andar, Jardim
Paulista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP: 01.407-200. inscrita no CNPJ/ME sob o nº 67.141.440/
0001-30 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2SP 016577/0-5
(“Tríade”), para promover a avaliação do patrimônio líquido da Companhia; (c) aprovar o laudo de
avaliação do patrimônio líquido da Companhia; (d) aprovar a incorporação da Companhia pela SPM e a
consequente versão de seu patrimônio em favor desta última, extinguindo-se a Companhia; e (e) outros
assuntos de interesse social. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: (a)
aprovado, sem qualquer restrição, o Protocolo e Justificação de Incorporação da Companhia pela SPM,
firmado em 10/09/2021, pelos administradores da Companhia e da SPM (“Protocolo”), documento este que
ora é anexado ao presente instrumento, dele fazendo parte integrante para todos os fins de direito; (b)
ratificada a nomeação da Tríade, indicada no Protocolo, para promover a avaliação do patrimônio líquido da
Companhia a valor contábil; (c) aprovado, em todos os termos e condições, o laudo de avaliação do
patrimônio líquido da Companhia, elaborado pela Tríade, com base no balanço patrimonial de 31/08/2021,
datado de 17/09/2021, que ora é anexado ao presente instrumento, dele fazendo parte integrante para todos
os fins de direito; (d) aprovada, nos termos já detalhados no Protocolo, a incorporação da Companhia pela
SPM, e a consequente versão de seu patrimônio, pelo valor da avaliação constante do laudo de avaliação,
para a SPM, extinguindo-se a Companhia; e (e) autorizados os diretores a praticar todos os atos
necessários e/ou convenientes à formalização da incorporação ora deliberada. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar fica formalmente concretizada a incorporação da Companhia pela SPM. Finalmente, os
trabalhos foram encerrados, suspendendo-se a assembleia para a lavratura da presente ata que, depois de
lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins -
Presidente da Mesa, Frederico Mellão Alves de Lima - Secretário. Acionistas: Renata da Cunha Bueno
Mellão p.p. Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins / Frederico Mellão Alves de Lima, Eduardo Cunha
Bueno Mellão, Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão, Renata Cunha Bueno Mellão, André
Petrich Mellão, Renata de Tomasi Mellão p.p. André Petrich Mellão, Sérgio Mellão Figueiredo, Maria
Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins, Marcos Mellão Alves de Lima, Gabriela Mellão Alves de Lima,
Frederico Mellão Alves de Lima, E. Mellão Participações Ltda. André Petrich Mellão, R. Mellão
Participações Ltda. Renata Cunha Bueno Mellão, ME. Mellão Participações Ltda. Maria Eudóxia da
Cunha Bueno Mellão, Estância Eudoxia Empreendimentos e Participações Ltda. Marcos Mellão Alves
de Lima / Frederico Mellão Alves de Lima. JUCESP sob nº 34.892/22-9 em sessão de 21.01.2022.

SPM Participações S.A.
CNPJ Nº 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749.1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de setembro de 2.021
Data, Hora e Local: 30 de setembro de 2.021, 13:00hs., na sede social, localizada na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, conj. 153, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-
905. Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, uma vez que se encontra presente a totalida-
de dos acionistas, titulares de ações representativas de 100% do capital social, conforme se verifica pelas
assinaturas constantes no livro de Presença de Acionistas. Composição da Mesa: Presidente: Maria
Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins, Secretário: Frederico Mellão Alves de Lima. Convocação: Dis-
pensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76,
conforme alterada. Ordem do Dia: (a) aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação firmado pelos
administradores da Companhia e da RCB Mellão Participações S.A., sociedade com sede na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conj. 153, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP: 01451-905, inscrita no CNPJ sob n.º 09.516.458/0001-72, com seus atos constitutivos registrados na
JUCESP sob NIRE 35.3.0035950.0 (“RCB”); (b) ratificar a nomeação da Tríade Consultores Ltda. - EPP,
sociedade estabelecida na Avenida Nove de Julho, nº 5569, 2º andar, Jardim Paulista, na Cidade e Estado
de São Paulo, CEP: 01.407-200. inscrita no CNPJ/ME sob o nº 67.141.440/0001-30 e no Conselho Regional
de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2SP 016577/0-5 (“Tríade”), para promover a avaliação do
patrimônio líquido da RCB; (c) aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da RCB; (d) aprovar a
incorporação da RCB pela Companhia nas condições previstas no Protocolo e Justificação de Incorpora-
ção; (e) consolidar o Estatuto Social da Companhia; e (f) outros assuntos de interesse social. Deliberações
Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: (a) aprovado, sem qualquer restrição, o Protocolo
e Justificação de Incorporação da RCB pela Companhia, firmado pelos administradores da Companhia e
da RCB em 10/09/2021 (“Protocolo”), documento este que ora é anexado ao presente instrumento, dele fa-
zendo parte integrante para todos os fins de direito; (b) ratificada a nomeação da Tríade, indicada no Proto-
colo, para promover a avaliação do patrimônio líquido da RCB a valor contábil; (c) aprovado, em todos os
termos e condições, o laudo de avaliação do patrimônio líquido da RCB, elaborado pela Tríade, com base
no balanço patrimonial de 31/08/2021, datado de 17/09/2021, que ora é anexado ao presente instrumento,
dele fazendo parte integrante para todos os fins de direito; (d) aprovado, nos termos já detalhados no Proto-
colo, a incorporação da RCB pela Companhia, pelo valor de seu acervo líquido, constante do laudo de avali-
ação. Assim, como resultado da incorporação, o capital social da Companhia, é aumentado neste ato no
valor de R$35.267.910,32 (trinta e cinco milhões, duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e dez reais e
trinta e dois centavos), mediante a emissão de 5.043.387 (cinco milhões, quarenta e três mil, trezentas e
oitenta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$6,9929 por
ação, aumento este totalmente subscrito e integralizado neste ato, com a expressa anuência de todos os
acionistas, na forma consubstanciada no Boletim de Subscrição anexo (Anexo I), mediante a conferência do
acervo líquido da RCB. Para possibilitar uma divisão cômoda da quantidade de ações entre os acionistas
foram feitos pequenos ajustes/arredondamentos no cálculo dos valores acima referidos. Por conseguinte, o
capital social da Sociedade passa de R$80.288.848,36 (oitenta milhões, duzentos e oitenta e oito mil, oito-
centos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), para R$115.556.758,68 (cento e quinze milhões, qui-
nhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), dividido em
25.733.011 (vinte e cinco milhões, setecentas e trinta e três mil e onze) ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal, e o caput do artigo 5º do estatuto social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte reda-
ção: “Artigo 5º - O capital social é de R$115.556.758,68 (cento e quinze milhões, quinhentos e cinquenta e
seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), representado por 25.733.011 (vinte
e cinco milhões, setecentas e trinta e três mil e onze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”.
Ficam autorizados os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à
efetivação e formalização da incorporação ora deliberada, nos termos da legislação vigente. (e) aprovada a
consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme redação constante do Anexo II a este instrumento.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar fica formalmente concretizada a incorporação da RCB pela
Companhia. Finalmente, os trabalhos foram encerrados, suspendendo-se a assembleia para a lavratura da
presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Maria Eudóxia
Mellão Figueiredo Atkins - Presidente da Mesa, Frederico Mellão Alves de Lima - Secretário. Acionis-
tas: Renata da Cunha Bueno Mellão p.p. Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins Frederico Mellão
Alves de Lima, Eduardo Cunha Bueno Mellão, Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão, Renata
Cunha Bueno Mellão, André Petrich Mellão, Renata de Tomasi Mellão p.p. André Petrich Mellão,
Sérgio Mellão Figueiredo, Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins, Marcos Mellão Alves de Lima,
Gabriela Mellão Alves de Lima, Frederico Mellão Alves de Lima, Maria Eduarda Barros de Tomasi
Mellão, Peter Ian Atkins, Camila Lellis Vieira Alves de Lima, E. Mellão Participações Ltda. André
Petrich Mellão, R. Mellão Participações Ltda. Renata Cunha Bueno Mellão, ME. Mellão Participações
Ltda. Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão. JUCESP sob nº 34.891/22-5 em sessão de 21.01.2022.

“Nos últimos dois 
anos, as pesso-
as passaram por 

grandes transformações 
dentro das empresas, e no 
setor de RH, não poderia ser 
diferente. 

Com isso, além de estar-
mos propícios a mudanças 
repentinas quando o assunto 
é lidar com o colaborador, é 
preciso também estar atento 
às novas tendências para que 
a mudança esteja adequada 
na cultura da empresa”, 
comenta Bruno Soares, co-
fundador e CEO da Feedz. 
Para isso, seguem algumas 
tendências para 2022 apon-
tadas pelo empreendedor.
 1) Escuta Contínua 

(Continuous Liste-
ning) - A escuta contí-
nua é ativada por meio 
da tecnologia digital e, 
portanto, pode ser vis-
ta como um moderador 
entre a tecnologia de 
RH e os resultados dos 
negócios. “A escuta 
contínua é incentivar 
o diálogo entre os co-
laboradores e estimu-
lar o relacionamento 
entre eles, não neces-
sariamente através de 
pesquisas, mas sim, de 
interações entre eles”, 
destaca Bruno Soares.

 2) Trabalho Remoto - O 
home office será uma 
realidade comum da-

As pessoas passaram por grandes transformações dentro das 
empresas, e no setor de RH, não poderia ser diferente.

RH 2022: como se destacar 
na gestão de pessoas

Os últimos anos trouxeram grandes impactos para o setor de RH. A pandemia e, por consequência, a 
aceleração dos processos de transformação digital levaram muitas empresas a repensar e se adaptar 
às novas circunstâncias

os objetivos precisam 
estar bem definidos e 
uma cultura de feed-
backs e reconhecimen-
tos mais frequentes, é 
fundamental.

 5) Saúde Financeira 
- Quando os funcioná-
rios estão estressados 
com suas finanças, o 
trabalho pode ser pre-
judicado, além do fato 
de que o estresse pode 
estar diretamente liga-
do a doenças físicas e 
ao absenteísmo. Por 
isso, uma das tendên-
cias de RH para este 
ano é a criação de pro-
gramas de educação 
financeira. Tranquilos 
financeiramente os 
colaboradores desem-
penham melhor suas 
atividades.

“O RH deve estar próximo 
do colaborador para con-
seguir acolhê-lo e reter os 
talentos da empresa para 
que a mesma não tenha altas 
taxas de turnover. Uma das 
formas de fazer isso, é estar 
atento à saúde financeira da 
sua equipe, pois um time in-
satisfeito com o seu salário, 
não sentirá motivação para 
realizar grandes ou peque-
nos esforços”, conclui Bruno 
Soares. - Fonte e outras in-
formações, acesse: (https://
www.feedz.com.br/).
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qui para frente e acom-
panhar a flexibilização 
do trabalho é impres-
cindível, pois caberá 
ao RH e à diretoria 
das empresas tomar 
decisões importantes, 
como o modelo de tra-
balho que será seguido. 
Pesquisa realizada pela 
Fortinet mostra que 
30% das empresas 
pretendem implemen-
tar o trabalho remoto 
oficialmente depois da 
pandemia e, ao mesmo 
tempo, as organizações 
desejam manter mais 
da metade de seus fun-
cionários trabalhando 
de casa.

 3) Diversidade e inclu-
são - Com os movimen-
tos Me Too, Black Lives 
Matter e LGBTQIA+, 
é impossível ignorar a 
importância da diversi-

dade e inclusão por mais 
tempo. Esse assunto 
precisa ser uma priori-
dade para qualquer or-
ganização. Além disso, 
é preciso entender que 
diversidade é diferente 
de inclusão e é neces-
sário atuar nessas duas 
frentes.

 4) Guerra por talentos 
- A guerra por talentos 
tem forçado as em-
presas a melhorar os 
aspectos na relação 
com o colaborador, 
e isso vai continuar 
sendo tendência. A 
relação do colaborador 
com a empresa precisa 
ser tão boa quanto a 
de um consumidor 
exigente. Assim, para 
aumentar o engaja-
mento, é necessário 
uma aproximação do 
RH e dos gestores, 

Katiusci Morais Dias (*)

Cada vez mais tenho sido questionada 
por grandes empresários e investidores 
sobre o quão lucrativo e seguro seria 
construir um empreendimento imobiliário 
e vender as unidades ainda na planta, 
em fase de construção. O que percebo é 
que muitos desconhecem o instituto da 
incorporação imobiliária, que é regulada 
pela lei 4.591/1964. Essa lei garante tan-
to ao investidor quanto ao comprador a 
segurança jurídica que tanto se busca em 
um negócio. 

O investidor não precisa possuir o 
“terreno” para construção. Esse terreno 
pode ser de um terceiro, que cede ao 
investidor e geralmente recebe como pa-
gamento, unidades autônomas, que farão 
parte do empreendimento. Logo, temos 
a figura do dono do terreno, que cede o 
espaço para a construção, a construtora 

que realiza a obra e a incorporadora que 
pode comercializar as unidades ainda na 
planta. Esse negócio jurídico deve ser 
formalizado e firmado pelas partes em 
um contrato no qual ficam estabelecidos 
direitos, deveres, prazos e pagamentos 
a cada um. 

Sendo que, uma vez registrada a incor-
poração imobiliária no registro de imóveis 
competente, se torna extremamente se-
guro o negócio para os envolvidos.

O comprador não precisa mais ficar 
acuado em comprar algo que não vi-
sualiza fisicamente e sim apenas no 
papel, pois esta lei garante a ele todos 
os direitos. 

Além de ser mais vantajoso, pois garante 
o tempo de planejamento no que tange ao 
pagamento, e ele terá um imóvel novo que 
será valorizado depois de pronto.

Sua compra será inclusive registrada na 
matrícula do empreendimento gerando 

assim, efeito contra terceiros.
Este instituto da incorporação imobi-

liária é uma boa saída para o investidor 
já começar a faturar desde o início da 
obra, haja vista que, após a aprovação do 
projeto pelo município e o registro dela 
no registro de imóveis local, já poderá 
comercializar as unidades. Observe que 
o investidor só poderá comercializar, uma 
vez registrada a incorporação imobiliária 
no registro de imóveis, conforme o art. 32 
da lei 4591/1964, devendo atentar também 
para a lei municipal.

Do ponto de vista do município, esse 
“negócio” é ainda mais lucrativo, pois 
gera mais tributos e impostos, seja na fase 
inicial da incorporação imobiliária, quanto 
depois, na venda das unidades. E para a 
população mais geração de empregos.

(*) - É advogada especializada em Direito 
Imobiliário, Contratos e Responsabilidade Civil.

Empreendimento imobiliário x enriquecimento da cidade
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Rogerio Vargas (*)

Isso representa valor maior do que o PIB de muitas 
nações, como é o caso do Brasil, que, em 2020, 
apresentou cerca de US$1,4 trilhões em novos bens 

e serviços finais produzidos durante um período. Por 
aqui, cerca de 90% das empresas nacionais são fami-
liares e contribuem para quase 40% do PIB brasileiro, 
empregando quase 75% da força de trabalho nacional 
e reforçando ainda mais a importância das dinastias 
empresariais na economia do país. 

As cinco maiores são  Itaú Unibanco (família 
Moreira Salles), JBS (família Batista), Odebrecht 
(famílias Odebrecht e Gradin), Metalúrgica Gerdau 
(família Gerdau Johannpeter) e Votorantim (família 
Moraes). As companhias familiares são aquelas onde 
a família fundadora mantém a maior participação 
societária e o controle acionário ainda está nas mãos 
dos fundadores do negócio ou de seus  descendentes. 

Entretanto, como qualquer outra organização so-
cial, a família também cresce, gera novos membros 
naturais e agregados e desenvolve-se em conjunto e 
individualmente. Nesse sentido, as companhias fami-
liares estão suscetíveis a essas mudanças e precisam 
estar atentas e preparadas para as necessidades de 
renovação na gestão do empreendimento.

E não basta um sobrenome pomposo para garantir 
competência e eficiência profissional. Para se garantir a 
longevidade dos negócios os parentes que vão suceder 
os sócios precisam conhecer bem as atividades que 
irão desenvolver e estar preparados para assumir suas 
funções. E essa proximidade entre sócios parentes po-
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Atualmente, as empresas familiares representam mais de 70% do PIB mundial e são responsáveis por gerar quase 80% dos empregos 
em todo o mundo. O  estudo “Family Business Index 2021”, realizado pela consultoria EY em parceria com a Universidade de St. Gallen, 

na Suíça, demonstrou que as 500 maiores companhias familiares do mundo somam cerca de US$7,28 trilhões em receitas por ano.

deria resultar em maior firmeza e coesão na condução 
dos negócios e sua consequente continuidade, mas na 
prática e na maioria dos casos, não é o que acontece. 

Na verdade, os familiares evitam falar da sucessão, o 
que acaba dificultando ainda mais o processo decisório 
quando ele é necessário, em caso de um afastamento 
de sócios, fato que ocorre inclusive em caso de fale-
cimento, por exemplo. Outro desafio para a sucessão 
familiar é a falta de uma definição clara dos papéis de 
cada sócio na condução do negócio. 
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quando se parte para a profissionalização da gestão 
mas também no desempenho das equipes e nos 
processos de sucessão. O planejamento e a estru-
turação dos papéis de cada um é uma tarefa não só 
das famílias, mas dos negócios em si.

Para se ter eficácia no desenvolvimento da empresa 
é vital a evolução da dinâmica de gestão entre só-
cios e gestores, alinhando-se a estratégia & modelo 
do negócio & estrutura de gestão. A eficácia nesta 
dinâmica que podemos chamar de execução estra-
tégica, é que seguirá desenvolvendo a essência do 
negócio / entrega de valor e a geração / sustentação 
dos resultados.

Independentemente do segmento de atuação ou 
do tamanho da empresa, ela existe por conta de um 
caminho estratégico vislumbrado por seus donos 
desde o início, para atender a uma oportunidade 
no mercado. Os negócios infalivelmente lidam com 
propostas de entrega de valor a seus clientes, dentro 
de um modelo que viabiliza essa operação, conduzida 
por uma estrutura de gestão. 

No entanto, toda essa engrenagem só dá certo 
quando reflete a visão estratégica dos sócios, que 
estão empenhados cada um com seu papel clara-
mente definido na estrutura hierárquica. Mais um 
aspecto que muitas vezes é desconsiderado no pro-
cesso decisório diz respeito às questões legais, não 
somente comerciais mas, definitivamente, sobre as 
relações familiares, seus deveres e direitos. 

Para isso, o auxílio e a consultoria de profissionais 
da área do Direito de Família é fundamental para 
que as empresas se preparem para bem suceder a 
eventuais transições de cargos planejadas ou não. 
O que acontece é que tipicamente, as famílias não 
encaram suas empresas muitas vezes como empre-
sas, mas como um direito sucessório. Na verdade, 
ela tem vida própria e precisa ter uma governança 
corporativa muito bem estruturada para que ela 
possa entregar valores, continuar a produzir e en-
tregar qualidade. 

Por fim, a aplicação de boas práticas de governança 
corporativa podem auxiliar bastante na  correta es-
truturação das empresas familiares, com a definição, 
a gestão e o monitoramento de cargos e funções, 
estabelecendo planos e limites para transições mais 
seguras e bem sucedidas, que garantam não somente 
a sustentabilidade dos negócios mas também, seu 
pleno desenvolvimento diante do avanço das tec-
nologias digitais.

(*) - É sócio da Auddas e sócio-fundador da RVR Consultoria Empresarial.

Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 08 de fevereiro de 20224
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renovação na gestão do eMpreendIMento

a coMplexa estruturação e o planejaMento 
sucessórIo nas eMpresas faMIlIares



www.netjen.com.br

São Paulo, terça-feira 08 de fevereiro de 2022Economia 5

A opinião, 
e o dr. morte...

Faz algumas décadas 
que dedico parte 
expressiva de minha 
vida à Medicina, à 
assistência em saúde

Minha entrega aos 
pacientes e a cum-
plicidade só têm 

paralelo em meus fami-
liares. São os amores que 
carrego para sempre: minha 
família e a prática médica. 
É de minha compreensão, 
desde sempre, a relevância 
de zelar pela boa Medicina. 

É um ofício a ser desen-
volvido obrigatoriamente 
dentro dos mais nobres 
princípios éticos, humanos 
e morais. Há certo tempo, 
respondo pela presidência 
da Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica (SBCM), que 
representa alguns milhares 
de especialistas. Dissemina-
mos atualização científica 
continuada de excelência, 
entre diversas missões. 

Nossa SBCM, assim como 
o conjunto de entidades de 
especialidades e a Associa-
ção Médica Brasileira, olha 
para o paciente como sua 
razão de existência. É meta 
maior entregar atendimento 
digno, baseado nas mais 
consistentes evidências de 
eficácia e efetividade da 
Ciência. 

Lamentavelmente, hoje, 
vemos em nosso meio al-
guns indivíduos desqualifi-
cados usando o diploma de 
médico para jogar contra 
a saúde dos brasileiros. 
Entre tantas perversidades 
e crimes, neste grave mo-
mento de crise sanitária da 
Covid-19, eles plantam fake 
news contra a imunização 
de crianças de 5 a 11 anos.

Um desses indivíduos 
ocupou tribuna pública 
recentemente, em Brasília. 
Simples bacharel médico, o 
tal se aventura a indicar o 

caminho do perigo e até da 
morte aos mais desavisados 
cidadãos. Não só por igno-
rância e incompetência, mas 
também por má fé. Pessoas 
como ele, que, aliás, tem 
histórico de péssimo aluno, 
jamais entrou em residência 
médica alguma e muito me-
nos possui título de especia-
lista, deveriam ser punidas 
exemplarmente pelo nosso 
Conselho de classe e pela 
Justiça. 

Não fosse por jogar contra 
a saúde pública, deveriam 
ser rigorosamente senten-
ciadas por divulgarem títu-
los e formação que nunca 
tiveram, com o intuito de 
ludibriar os outros. É as-
sustador e mancha a repu-
tação de todos nós, os bons 
médicos, ver um individuo 
sem nenhuma credibilidade 
em nosso meio, dizendo-se 
criador dessa ou daquela 
prática. O que ele faz é 
colocar em risco os nossos 
pacientes. Lembremos que 
todos somos pacientes!

Médico de verdade honra 
a Medicina, a Ciência. Está 
sempre ao lado do doente.

Certamente não o são 
aqueles que entram em 
esquemas políticos e/ou 
saem por aí vendendo “tra-
tamentos“ com base em 
água, repouso, vitamina D 
e zinco! Esses são larápios, 
só estão de olho em tungar 
dinheiro dos outros. Enti-
dades médicas e cientificas 
contestamos informações 
sem fundamento científico. 

Os conselhos sabem quem 
são esses tipos e precisam 
agir. Não deixaremos jamais 
que os brasileiros sejam 
tomados por cobaia por 
profissionais de má-fé. O 
remédio para essa gente se 
chama cassação do diploma 
de bacharel. É tiro e queda!

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica.

Antonio Carlos Lopes (*)

Limited, dona do rum Bacardi líder em vendas e premiações ao redor 
do mundo, completa 160 anos de história. A companhia teve seu início 
com a compra de uma pequena destilaria, em Santiago de Cuba no ano 
de 1862, e revolucionou o processo de fabricação do rum para criar um 
produto leve e suave, que mudou para sempre o mercado. O emblema 
da marca, no qual aparece um morcego, hoje é muito mais do que um 
símbolo universal. Ele sintetiza o legado família Bacardi que continua, há 
sete gerações, à frente da maior empresa privada de bebidas destiladas 
do mundo (https://www.bacardilimited.com/).

E - Calçadão na Tiers
O tradicional bairro paulistano do Brás, maior centro comercial do 
Brasil, receberá uma grande obra este ano, um Calçadão na Rua Tiers, 
exclusivo para pedestres, com paisagismo e cobertura para proteger 
as pessoas do sol e da chuva. A obra está prevista para começar em 
abril e será financiada por lojistas filiados à Federação dos Varejistas e 
Atacadistas do Brás (Fevabrás). O custo será cerca de R$ 15 milhões. 
“É um projeto de requalificação para o bairro, que proporcionará mais 
conforto e segurança ao comércio e aos clientes”, ressalta o presidente 
da Fevabrás, Gustavo Dedivitis, entidade que representa 20 associações 
do Brás e região, com cerca de 10 mil lojistas filiados. 

F - Cidades Inteligentes 
Terceira edição do maior evento brasileiro de cidades inteligentes, o 
Smart City Expo Curitiba 2022, que acontece entre dias 24 e 25 de 
março, acaba de confirmar seus primeiros speakers. Organizado desde 
2018 pelo iCities Smart Cities Solutions – hub de negócios e soluções 
em cidades inteligentes pioneiro no Brasil – o evento deve reunir 10 
mil pessoas de todo o mundo nos dias 24 e 25 de março – somando os 
públicos presencial e remoto. Um dos urbanistas mais importantes do 
mundo, Gil Peñalosa estará presente. Assim, também, Piero Pelizarro, 
Diretor de Resiliência da cidade de Milão. A edição terá como temática 
“Society Leading the Urban Future” (O Futuro Urbano Liderado pela 
Sociedade, em livre tradução). Mais informações: (https://smartcityex-
pocuritiba.com/).

G - Acima da Média
A Peugeot conquista já no primeiro mês de 2022 um resultado de ven-
das bem acima da média do setor, se posicionando entre as 10 marcas 
que mais vendem no Brasil. A empresa atingiu seu maior crescimento 

A - Portal Único 
O Sisu, o Prouni e o Fies estão reunidos agora em um Portal Único de Acesso 
ao Ensino Superior. O site, lançado pelo MEC, reúne informações sobre o 
processo seletivo dos três programas e encaminha o candidato para a página 
de inscrição de cada um deles. Com a novidade, interessados nos programas 
poderão inserir as informações cadastrais uma única vez. O portal faz parte 
de um projeto do mesmo nome que objetiva segurança digital, modernidade, 
transparência, participação do usuário, integração, inteligência, monitoramen-
to e economicidade. Anote: (https://acessounico.mec.gov.br/).

B - Jogos Digitais
Na indústria mundial de games, o Brasil consolida-se cada vez mais 
entre os protagonistas do jogo. Em 2020, o país exportou mais de US$ 
53 milhões em games, com faturamento total de US$ 2,18 bilhões em 
receita. Com o crescimento de usuários de jogos digitais em 2021, a 
expectativa é que os números sejam ainda maiores e que o segmento 
comece 2022 com alta de 5% em receita.  Para uma inserção internacional 
segura da indústria que só cresce, a Apex-Brasil e a Abragames desen-
volvem juntas o projeto setorial Brazil Games, com foco em capacitar 
empresas de todos os portes, desde grandes produtoras até estúdios 
independentes, para exportar seus produtos e serviços de forma segura. 
Outras informações: (https://www.abragames.org/).

C - Cidade Virtual 
Você já se imaginou em uma cidade construída para um evento e partici-
par dele sem sair de casa? Essa experiência foi criada pela RD3 Digital, 
uma das pioneiras do Brasil em Realidade Aumentada (RA). A empresa 
desenvolveu uma plataforma online, em parceria com a Omega House, 
e um app para o Inovamos Expo, a primeira semana de inovação da 
Neoenergia, maior grupo privado do setor elétrico brasileiro em número 
de clientes, que construiu um ambiente metaverso 100% virtual, com 
experiências em RA. Utilizando o aplicativo oficial para ler os QR Codes 
espalhados pela cidade virtual, os participantes conseguiam, pela tela 
do celular ou tablet, reproduzir elementos 3D no ambiente real, com 
interação por parte do usuário e explicação em áudio, tudo com recursos 
visuais. Saiba mais em: (https://www.rd3.digital/).

D - História e Tradição
Reconhecida por um portfólio que combina tradição e inovação, com 
marcas icônicas e líderes de categoria em âmbito global, a Bacardi 

em volume absoluto com 4.083 unidades comercializadas em janeiro e 
3,5% de participação de mercado, seu melhor resultado desde o ano 
de 2008. A Marca registrou aumento de 163% nas vendas em janeiro, 
na comparação a igual período de 2021, enquanto o mercado nacional 
teve retração de 28,3%. “Esses resultados confirmam a sólida estraté-
gia de crescimento da Peugeot no Brasil, sustentada na experiência e 
satisfação do consumidor brasileiro”, explica André Montalvão, Head 
de Operações Comerciais Peugeot Brasil.

H - Educação Executiva 
A Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui programas de atualização 
com cursos de curta duração nacionais e internacionais (Exchanging 
Hemispheres), de aperfeiçoamento, com cursos de média duração, além 
de especializações, com cursos de pós-graduação Lato Sensu que também 
contam com opções internacionais, todos voltados para educação corpo-
rativa. A pós Lato Sensu está com processo seletivo aberto para MBA’s, 
MBI’s e LLM’s, os quais fornecem aos executivos, de diferentes áreas, fer-
ramentas, estrutura e aprendizado para liderar e se destacar no ambiente 
corporativo. As aulas são estruturadas por sessões interativas a partir da 
aplicação do conhecimento em tempo real, conduzidas por professores 
com conhecimento prático e acadêmico. Informações: (https://www.ma-
ckenzie.br/educacao-executiva/universidade/lato-sensu-premium-ead).

I - LGPD e Outras Normas 
Para as organizações que atuam a nível internacional, os desafios que 
envolvem a proteção de dados são primordiais. Na Europa, existe a 
General Data Protection Regulation (GDPR). Já nos Estados Unidos, 
na California, vigora a California Consumer Privacy Act (CCPA). Para 
facilitar o entendimento sobre as diferenças entre LGPD, GDPR e CCPA, 
os advogados da Drummond Advisors, especializada em consultoria 
jurídica e financeira para operações cross border, criaram o guia “Go 
Global: a proteção de dados no ambiente internacional”. O Guia da 
Drummond Advisors traz informações comparativas entre a GDPR, a 
CCPA e a LGPD. O material está no site (https://drummondadvisors.
com/lp/guia-comparativo/), disponível para download 

J - Educação e Tecnologia
Entre os dias 10 e 13 de maio, no Transamerica Expo Center, acontece 
a Bett Educar 2022, o maior evento de educação e tecnologia da Amé-
rica Latina. O evento visa inspirar, discutir o futuro do segmento e o 
papel da tecnologia e da inovação na formação de educadores e alunos. 
Acontecerá de forma híbrida, com palestras, conteúdos e exposição de 
produtos e serviços tanto no presencial como no ambiente digital. In-
teressados em fontes sobre o setor de educação, soluções tecnológicas 
e de gestão de escolas, tendências em metodologias e novidades desse 
mercado poderão contar com os profissionais idealizadores e com as 
empresas expositoras para compor pautas, consultar e fornecer infor-
mações pertinentes ao segmento de abrangência. Saiba mais em: (www.
bettbrasileducar.com.br).

A Caixa Econômica Federal divulgou 
as ações adotadas pelo banco para de-
mocratizar o acesso ao crédito no país, 
ao lançar sua mais nova linha de crédito: 
o Giro Caixa Transportes. Essa linha de 
crédito. é exclusiva para antecipação do 
pagamento de custos de frete aos cami-
nhoneiros e vai beneficiar toda a cadeia 
de transporte rodoviário de carga, ao 
disponibilizar os recursos diretamente 

na conta dos transportadores autôno-
mos com até 120 dias de antecedência. 
Já disponível para todos os clientes do 
banco, a linha de crédito tem taxa de 
juros a partir de 1,99% ao mês. 

As empresas de transporte de cargas 
que contratam serviço de frete a prazo 
podem solicitar ao banco que antecipe 
seu pagamento diretamente ao trans-
portador autônomo (caminhoneiro), 

que recebe o valor à vista por meio de 
crédito em conta da Caixa. Podem ser 
antecipados os fretes com registro no 
sistema da Secretaria da Fazenda a partir 
da emissão do Manifesto Eletrônico Fis-
cal (MDF- e), documento amplamente 
utilizado pelas empresas do ramo, que 
armazena informações sobre a carga e 
os responsáveis pelo transporte.  

A amortização do empréstimo é feita 

em parcela única, cujo vencimento será 
na mesma data estipulada pelo trans-
portador no MDF-e para o pagamento 
do frete. Para contratação, as empresas 
devem solicitar a habilitação do limite em 
qualquer agência da Caixa, mediante ava-
liação de crédito. Após a disponibilização 
do limite, a operacionalização do crédito 
é realizada digitalmente pelo Gerenciador 
Financeiro do banco (AI/Caixa).

É a quarta vez que se 
projeta alta da infla-
ção para 2022. Há 

uma semana, a estimativa 
do mercado era de que a 
inflação terminasse o ano em 
5,38%. Há quatro semanas a 
previsão era de 5,03%.

Para 2023, analistas man-
tiveram a expectativa da 
semana passada em relação 
ao IPCA. A projeção desta 
semana aponta uma inflação 
de 3,50%. Há duas semanas, 
o cálculo era de 3,40% no 
próximo ano. Em 2024, a 
projeção é a mesma das 
últimas semanas: inflação 
de 3%. O boletim reúne a 
estimativa para os principais 
indicadores econômicos do 
país. Na projeção, a previsão 
do PIB é de 0,30% em 2022. 

É a quarta vez que se projeta alta da inflação para 2022.

A
nd

re
yP

op
ov

_C
A

N
VA

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 J

r/A
B

r

Mercado financeiro projeta 
inflação de 5,44% para este ano
O mercado financeiro aumentou mais uma vez a previsão de inflação para este ano. Segundo projeção do 
Boletim Focus, divulgado ontem (7), em Brasília,  pelo Banco Central, o Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) - a inflação oficial do país - deve fechar 2022 em 5,44%

pela primeira vez desde julho 
de 2017, quando estava em 
10,25% ao ano. 

Esse foi o oitavo reajuste 
consecutivo na taxa Selic. 
Em comunicado, o Copom 
indicou que continuará 
elevando os juros básicos 
até que a inflação esteja 
controlada no médio pra-
zo. Para o fim de 2023, a 
estimativa do mercado é de 
que a taxa básica de juros 
caia para 8% ao ano. E para 
2024, a previsão é de Selic 
em 7% ao ano, cálculo que 
repete o das semanas an-
teriores. A expectativa do 
mercado para a cotação do 
dólar em 2022 também se 
manteve igual ao projeta-
do na semana passada: R$ 
5,60 (ABr).

Há quatro semanas o merca-
do previa um crescimento 
da economia brasileira de 
0,36%.

A previsão do mercado 
para a taxa básica de juros, 
a Selic, em 2022, também 
ficou estável pela quarta vez 

em relação ao divulgado na 
semana passada: 11,75% ao 
ano. Na semana passada, o 
Copom aumentou a taxa de 
juros de 9,25% para 10,75% 
ao ano. A decisão era espera-
da por analistas financeiros. 
A taxa atingiu os dois dígitos 

Após 13 meses de alta, o número de famílias que relata-
ram ter dívidas apresentou a primeira redução. De acordo 
com a pesquisa realizada pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), o total de endividados no país alcançou 
76,1% em janeiro, representando uma queda de 0,2 ponto 
percentual em relação ao mês anterior. Já na comparação 
anual, o indicador teve aumento de 9,6 p.p.  

Segundo a análise, a retração pode ser explicada pelo 
encarecimento dos juros, que acabou freando a contra-
tação de dívidas neste início de ano. Os dados recentes 
disponibilizados pelo Banco Central (BC), em dezembro 
de 2021, apontaram aumento de 37,2% para 45,1% nas 
taxas médias das linhas de crédito com recursos livres às 
pessoas físicas. Além disso, de novembro para dezembro, 
as concessões de crédito tiveram queda de 22,2% na 
média diária.

O presidente da CNC, José Roberto Tadros, avalia que, 
apesar da pequena queda mensal, a situação ainda merece 
atenção. “O endividamento segue em patamar elevado, e 
essa redução é reflexo de um cenário desfavorável, em que 
o encarecimento do crédito pelos juros mais altos afeta a 
dinâmica de contratação de dívidas dos consumidores”, 
observa.

Na contramão do endividamento, a taxa de inadimplên-

cia apresentou alta. O indicador registrou crescimento 
mensal, atingindo 26,4% do total de famílias no país, o 
maior nível desde agosto de 2020 e a maior proporção 
para meses de janeiro observada na série histórica da Peic. 
A parcela das famílias que declararam não ter condições 
de pagar suas contas ou dívidas em atraso e, portanto, 
permanecerão inadimplentes também apresentou leve 
expansão (Gecom/CNC).

Encarecimento do crédito freia 
contratação de dívidas

A retração pode ser explicada pelo encarecimento dos juros, 
que acabou freando a contratação de dívidas.

Antecipação 
de frete 

para 
caminhoneiros
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O eleitor-mutante

O brasileiro não tem 
a convicção de um 
anglo-saxão, para 
quem pau é pau, 
pedra é pedra. 

Dependendo do mo-
mento e das circuns-
tâncias o pau pode 

ter a consistência de pedra a 
ponto de o homo brasiliensis 
jurar diante de um tronco 
de madeira que se deparou 
com uma dura rocha. Essa 
característica tem raízes no 
dna do nosso povo, alegre e 
acolhedor, flexível e adaptá-
vel aos momentos.

Somos um povo de paz. 
Que procura harmonizar 
posições, tirando proveito 
das situações, piscando à 
direita e à esquerda. Não 
somos de pegar forte no 
trabalho, dizem. Conta-se, 
até, a historinha do brigadei-
ro Eduardo Gomes (UDN), 
em seu primeiro comício, 
no Largo da Carioca, no RJ 
idos de 1945: “brasileiros, 
precisamos trabalhar”. Do 
meio do povo, um ouvinte 
gritou: “vixe, já começou 
a perseguição”. O comício 
quase acabou.

O fato é que não cul-
tivamos a semente das 
convicções. Somos afeitos 
às imprecisões. “Quantas 
horas o senhor trabalha 
por semana”? “Mais ou 
menos 36 horas”. “O senhor 
é católico”? “Sou, mas não 
vou à missa”. Petrolina não 
viu, até hoje, uma gota de 
petróleo de sua terra, nem 
Petrolândia ali perto. Quem 
leu Jorge Amado chega à 
conclusão de que a Bahia 
de Todos os Santos deveria 
ser apropriadamente cha-
mada de Bahia de Todos os 
Pecados.

Já o gordo pernambu-
cano Ascenso Ferreira, 
genial intérprete da nossa 
cultura, cantava: “Hora de 
comer – comer! Hora de 
dormir – dormir! Hora de 
vadiar – vadiar! Hora de 
trabalhar? - Pernas pro ar 
que ninguém é de ferro!”

Nada por aqui é definitivo. 
Há sempre um acréscimo, 
um “porém”, um drible 
dando curvas no foco das 
interlocuções. No terreno 
da teatralização política, 
isso é mais frequente. Daí 
a flexibilidade que mede 
as condutas do eleitor 
brasileiro. Não temos mais 
a lealdade que se via nos 
tempos da UDN e do PSD, 
partidos que dominaram a 
cena no passado. Há, hoje, 
uma intermediação de fa-
tores a influir na decisão 
do eleitor. 

O eleitor sobe à gangorra 

por meio de alguns empu-
xos. O primeiro é o bolso, ga-
rantido por um emprego ou 
adjutório com o qual possa 
ajudar a família. O segundo 
fator é a proximidade com 
o candidato, aqueles com 
melhores condições de su-
prir as demandas. O eleitor 
faz comparações. O terceiro 
é o discurso do candidato, 
aquilo que o diferencia de 
outros e que também tem 
condição de ser avaliado: 
será que este candidato fará 
mesmo o que promete? 

Por isso, o candidato deve 
demonstrar os meios para 
a execução de suas pro-
messas. A seguir, aparece 
o grupo de referências, 
as entidades e lideranças 
respeitadas da região, cujas 
opiniões sobre os perfis são 
ouvidas e respeitadas. A 
própria maneira do candi-
dato se apresentar – formas 
de vestir, de se locomover (a 
pé, de carro), de gesticular 
e se mover em palanques 
– chama a atenção. O es-
palhafato, nesses tempos 
mais tristes e de prevenção 
– afasta.

O Brasil da pandemia é 
capaz de encher as ruas com 
gente clamando por mudan-
ças, o que funcionará como 
aríete contra os espetáculos 
falsos da política. O eleitor 
está mais apurado, mais 
exigente, mais desconfia-
do. As pesquisas mostram 
a inclinação do eleitorado 
para as mudanças. O alto 
índice de rejeição dos dois 
principais candidatos revela 
desinteresse pela política, 
um puxão de orelhas nos 
políticos e suas práticas. 

Programas eleitorais mos-
trando candidatos como 
produtos de consumo de 
massa, com a imagem cons-
truída via efeitos cosméti-
cos, podem ser um bume-
rangue. O que se vê hoje no 
cenário é um triste retrato 
da longa distância que se-
para os anseios do povo do 
discurso dos candidatos. 

Não existe a menor co-
nexão entre o recado das 
massas, esse ativismo an-
sioso que corre pelas redes 
sociais, viagens e falas vazias 
dirigidas a pequenos públi-
cos escolhidos pelas asses-
sorias. Maior prova é este 
início de campanha gelado, 
de acusações recíprocas e 
desprovido de engajamento. 

Por último, o espírito do 
tempo, o vento da mudança. 
Quando o vento corre para 
um lado, ensinava meu sau-
doso pai, ninguém desvia 
sua direção.

(*) - É jornalista, escritor, professor 
titular da USP e consultor político 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

News@
HLB Brasil desenvolve novo serviço de TI 
com foco em lideranças

@De acordo com levantamento feito pela HLB Brasil, 80% das altas 
administrações das empresas não têm monitoramento e entendimento 

formal e efetivo sobre o que se passa no setor de TI, ao mesmo tempo 
em que todas as ações e planos dependem da participação direta da área. 
Para ajudar CEOs, CFOs e gestores, a HLB Brasil desenvolveu uma meto-
dologia única para trabalhar a auditoria e assessoria à alta administração 
da empresa na gestão da TI, com soluções que focam em: Diagnóstico do 
momento atual da área de TI; Aplicação e testes técnicos de auditoria; 
Relatório de análise de fragilidades e pontos de risco; Assessoramento 
e acompanhamento de planos de ação para o desenvolvimento da área; 
Assessoramento e elaboração de planos de contingência e Assessoramento 
permanente sobre os KPIs da área de TI (www.hlb.com.br).

TI

Internet das Coisas e 5G 
tornando as cidades  

mais inteligentes
Um interessante projeto de pesquisa envolvendo a cidade australiana de Brimbank e a Swinburne University 
of Technology une tecnologias, cujo uso vem crescendo aceleradamente, a Internet das Coisas (IoT, 
Internet of Things), 5G e computação na nuvem. 

stnazkul_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

Como parte do projeto, na 
frota de caminhões de co-
leta de lixo da cidade serão 

instalados equipamentos IoT, como 
câmeras de alta resolução e senso-
res GPS. Enquanto os caminhões 
rodam, os dados capturados pelas 
câmeras e sensores são enviados 
em tempo real para um sistema 
hospedado na nuvem, mostrando os 
equipamentos urbanos que necessi-
tam manutenção, tais como placas 
de trânsito, semáforos, abrigos de 
ônibus e buracos nas ruas. 

Equipes de manutenção poderão 
ser despachadas automaticamente 
para resolver os problemas; já as 
equipes que estão em campo toma-
rão conhecimento das necessidades 
de manutenção através de seus 
telefones e podem intervir mais 
rapidamente. 

Backoffice: qual a relevância para o 
sucesso nos negócios?
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nos bastidores para o sucesso de 
qualquer negócio, dos pequenos aos 
grandes. Ele reúne todos os proces-
sos de retaguarda de uma empresa, 
ou seja, administrativo, financeiro, 
estoque, jurídico, recursos huma-
nos, entre outros não vinculados 
à atividade fim. Geralmente, esses 
setores não têm contato direto com 
os clientes e cometem o erro de não 
se comunicarem de forma adequada 
entre si, mas seus procedimentos são 
essenciais para os processos internos 
e tudo que fazem reflete diretamente 
no lucro da instituição e na satisfação 
do cliente.

O desafio atual é saber como gerir 
o backoffice, a fim de integrar todos 
esses processos e colocar em prática 
um controle eficaz das atividades. As 
inseguranças que surgiram devido à 
pandemia da Covid-19, mostraram 
que precisamos  pensar para além 
de controles manuais e como é im-
portante ter um sistema de gestão 
que integre com segurança todos os 
processos internos da empresa, que 
também funcione no home office, e 
que seja hospedado na nuvem. 

É preciso investir em tecnologias 
que permitam um modelo integrado, 
onde todos conseguem acompanhar 
o desenvolvimento dos processos, 
atendimentos de demandas, produ-
tividade entre outros indicadores 
importantes, seja funcionário ou líder 
de uma empresa. Conforme destaca 
Carlos Magalhães, da Xcellence & 
Co., "ambientes voláteis e incertos 
apresentarão continuamente novos 
desafios, exigindo que as organiza-
ções antecipem, identifiquem e rea-

jam rapidamente a mudanças rápidas. 
O futuro Centro de Excelência (CoE) 
nas empresas pode ajudar os negócios 
em geral com modelagem sofisticada 
e recursos de suporte a decisões, 
utilizando uma gama mais ampla de 
fontes de dados internos e externos 
e habilidades analíticas avançadas".

Informações centralizadas  
e sem fronteiras

O backoffice de todo negócio conta 
com muitas tarefas manuais, burocrá-
ticas e repetitivas, necessárias para 
manter a operação rodando. Para 
otimizar essa rotina, diminuindo o 
índice de erros humanos, o ideal é 
contar com um sistema integrado, que 
engloba a gestão de atendimento e a  
automatização de processos. 

“As vantagens de um bom software de 
gestão são inúmeras, entre elas, pode-
mos citar a centralização da informação. 
Esse tipo de plataforma evita a perda 
de documentos, falhas por processos 
manuais, retrabalho, gastos desneces-
sários, entre outras funcionalidades”, 
explica Irene Silva, CEO da Ellevo, refe-
rência nacional no desenvolvimento de 
soluções em tecnologia para gestão de 
atendimento e serviços, automatização 

de processos, help desk, service desk 
e serviços compartilhados. 

Irene ainda destaca que esse tipo de 
software pode auxiliar na comunica-
ção, fluxo de processos, realização e 
atualização de inventários, contratos 
e realização de tarefas das empresas. 
“O sistema é dividido em módulos e 
muitas tarefas podem ser automati-
zadas, o que contribui para melhoria 
contínua das rotinas da empresa”. 

Funções essenciais de um 
sistema integrado 

No caso da Plataforma Ellevo, Irene 
explica que as funções que a solução 
desempenha são comparadas às de 
20 softwares diferentes, aplicados e 
instalados separadamente nas em-
presas. “Este é um dos motivos pelos 
quais os processos se tornam mais 
eficientes, eles se integram”. 

Importante lembrar que com o uso 
de sistema de gestão integrada tudo 
fica armazenado em um único banco 
de dados, que pode ser acessado 
sempre que necessário, facilitando, 
assim, a tomada de decisões. “ Exem-
plo disso, é que mesmo que um cola-
borador seja desligado, seu trabalho 
fica armazenado no sistema”, explica. 

Outro ponto importante da platafor-
ma é a migração do software de gestão 
de um servidor interno para a nuvem. 
“Isto reduz custos em equipamentos 
e manutenção, permitindo, desde que 
habilitado e conectado à internet, 
acessar os dados de qualquer lugar, 
pelo computador, tablet ou smart-
phone. A nuvem também permite 
controlar diferentes níveis de acesso 
aos documentos”, finaliza Irene.

Após os problemas apontados 
serem sanados, as equipes atu-
alizarão o sistema, reduzindo   o 
tempo necessário para identificar, 
documentar e corrigir os problemas, 
além de eliminar a necessidade de 
relatórios e checagens manuais 
dispendiosas.   

O projeto, que está sendo apoia-
do por verbas do governo central 
australiano, pode vir a ser mais um 
passo rumo às cidades verdadeira-
mente inteligentes.  

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade  
de São Paulo, é diretor do Fórum  

Brasileiro de IoT.

Shopee Brasil abre inscrições para seu primeiro programa de trainee
A Shopee, plataforma de comércio eletrônico 

que conecta vendedores, marcas e consumido-
res, abre hoje inscrições para o seu primeiro 
programa de trainee no Brasil, o Shopee 
Trainee Program. A empresa irá selecionar 
e desenvolver 20 jovens talentos para atuar 
em diversas áreas como Operações, Comercial, 
Produtos, Business Intelligence, Recursos Hu-

manos, Finanças e Marketing. O programa é 
aberto a candidatos formados (a partir de 2019) 
em qualquer curso de graduação e universidade 
ou faculdade e que residam no país.

“A Shopee é uma empresa que está cres-
cendo no Brasil e conectando cada vez mais 
empreendedores e consumidores. Tendo 
em vista que temos uma estratégia de hiper 

localização, queremos capacitar jovens brasi-
leiros e contribuir para o desenvolvimento de 
profissionais do mercado de e-commerce, ao 
mesmo tempo em que incrementamos nosso 
time com talentos promissores”, afirma Karina 
Hartung, responsável por Recursos Humanos 
na Shopee Brasil (https://careers.shopee.com.
br/jobs?region_id=13&limit=50&offset=0).
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 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ROGÉRIO DE OLIVEIRA, profissão: coletor de lixo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 16/06/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Iris Maria de Jesus. A 
pretendente: TAÍS MOREIRA DA SILVA, profissão: confeiteira, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 19/04/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joelita da Silva Almeida.

O pretendente: GUSTAVO LIVINO DA SILVA, profissão: designer gráfico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1999, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Livino da Silva e de Ivete Aparecida 
Ferreira Santos da Silva. A pretendente: SAMIRA BADDOUZI, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Ail Ichou-Khemisset, Marrocos, data-nascimento: 25/02/1997, 
residente e domiciliada em Santo André, SP, filha de Othmane Baddouzi e de Khajjou Akabri.

O pretendente: DIOGO VIANA DA SILVA, profissão: segurança pessoal privado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/01/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourival Ferreira da Silva e de Dinalva 
Maria Viana da Silva. A pretendente: IVANE ALVES FERREIRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Água Preta, PE, data-nascimento: 16/12/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Luiz Ferreira e de Beatriz Alves da Silva.

O pretendente: EDUARDO DA SILVA LIMA, profissão: assistente administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter de Lima e de Marcia Cristina da Silva. A pretenden-
te: TAWANA ALBANO DOS SANTOS, profissão: assistente financeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Alexandre dos Santos e de Givanete da Silva Albano.

O pretendente: CARLOS DA SILVA NETO, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, natura-
lidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 25/04/1992, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valdir Aparecido da Silva e de Rosana Presença da Silva. A pretendente: 
BIANCA BEJO DA SILVA, profissão: analista financeira, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 26/09/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Márcio da Silva e de Amarilda dos Anjos Bejo da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: RENE SALOMãO ANICETO, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/06/1982, 
metalúrgico, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de José Lourenço Aniceto e de Efigenia Rosa da Silva; A pretendente: GRACIULA 
PEREIRA LEãO, brasileira, solteira, nascida aos 02/09/1982, do lar, natural de São João 
Evangelista - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Sebastião Pereira 
Leão e de Petrina do Carmo Leão.

O pretendente: BRUNO AGUIAR CONCEIçãO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/06/2000, marceneiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Agamenon Maria da Conceição e de Zeilma de Aguiar Meira; A pre-
tendente: AMANDA ALICE PEREIRA DIAS CALDEIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 28/01/2004, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Anderson Dias Caldeira e de Graciula Pereira Leão.

O pretendente: MAxIMINIANO CARLOS SOUSA LIMA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 23/11/1978, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Marcelo Sousa Lima e de Ronilda Carlos Sousa Lima; A 
pretendente: LUCIANA OLIVEIRA TOLENTINO, brasileira, divorciada, nascida aos 
20/06/1978, psicóloga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Adilson Tolentino e de Lucia Rocha de Oliveira Tolentino.

O pretendente: ISAAC NEWTON SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/04/1995, 
entregador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Paulo Cezario da Silva e de Eliana Evangelista da Silva Costa; A pretendente: ANA 
CAROLINE GONçALVES CUNhA, brasileira, solteira, nascida aos 20/02/2002, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Cristiano 
Santos Cunha e de Valeria Gonçalves.

O pretendente: GERALDO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
25/06/1942, aposentado, natural de Galiléia - MG, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Romão Ferreira da Silva e de Anacleta Maria; A pretendente: SôNIA MARIA 
DE PAULO, brasileira, solteira, nascida aos 24/05/1965, copeira, natural de Capitão 
Andrade - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Geraldo Deolino de 
Paulo e de Rosalina Maria de Paulo.

O pretendente: JOãO PEDRO DA MOTA hONORATO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 13/10/1998, auxiliar de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Adriano Honorato e de Ana Maria da Mota Honorato; A pre-
tendente: FERNANDA PONChET MEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 25/09/1999, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Eldisio Castro Meira e de Maria do Socorro Alves Ponchet.

O pretendente: GIVANILDO LEITE DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/02/1982, gerente comercial, natural de Catende - PE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Severino Leite da Silva e de Severina Leite da Silva; A pretendente: 
DANIELA MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 01/03/1984, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Genaro Carlos 
da Silva e de Maria da Conceição dos Passos Silva.

O pretendente: PEDRO MAURICIO MEDEIROS DE ANDRADE, brasileiro, divor-
ciado, nascido aos 30/12/1984, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Pedro Eugenio Andrade e de 
Antonia Katia Medeiros da Silva; A pretendente: JOICE DE SOUZA RODRIGUES, 
brasileira, solteira, nascida aos 09/11/1995, manicure, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Carlos Reinhardt Rodrigues 
e de Fabiana de Souza.

O pretendente: EDUARDO MATIAS SILVA, brasileira, solteiro, nascido aos 24/06/2002, 
técnico administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Ronaldo Matias da Silva e de Rita Cristina Matias Silva; A pretendente: INGRID 
MAIA DE MOURA, brasileira, solteira, nascida aos 05/08/2000, técnica de enfermagem, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Robson 
Alves de Moura e de Lucineide Maia Silva.

O pretendente: DEVANILTON RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 18/11/1992, coordenador administrativo, natural de Virgem da Lapa - MG, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Dermaní Pereira dos Santos e de Maria Helena 
Rodrigues dos Santos; A pretendente: ThAÍS CRISTINy DE SOUZA CARVALhO, 
brasileira, solteira, nascida aos 28/01/1988, pedagoga, natural de Virgem da Lapa - MG, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raimundo Cardoso Carvalho e de 
Maria Nália Batista de Souza Carvalho.

O pretendente: ALIRIO SILVA DE JESUS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/02/1973, supervisor de segurança, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Arnaldo Olegario de Jesus e de Cecy da Silva 
de Jesus; A pretendente: CRISTIANE CARDOSO SANTANA, brasileira, solteira, 
nascida aos 30/04/1978, de serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Vicente Santana e de Fidelcina 
Cardoso Santana.

O pretendente: LEONARDO RODRIGUES CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 21/06/1994, consultor comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Wilson da Silva Cavalcante e de Mirian Rodrigues da Silva 
Cavalcante; A pretendente: FLAVIA DE SOUZA MATOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 13/10/1993, jornalista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Rafael da Silva Matos e de Laura Alves de Souza Matos.

O pretendente: KADU SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/01/1994, supervisor 
de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Maria Madalena da Silva; A pretendente: SILVANA SOARES DOS SANTOS, 
brasileira, divorciada, nascida aos 13/12/1980, analista de atendimento, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Joel Soares dos Santos 
e de Sonia Maria Alves de Souza Santos.

O pretendente: JOSE CARDOSO PRIMO, profissão: gerente industrial, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Monte Azul, MG, data-nascimento: 09/05/1945, residente e 
domiciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de Alvino Cardoso de Sá e de Armezinda 
Maria de Jesus. A pretendente: DIVONETE ALVES DOS SANTOS, profissão: costurei-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: em Guairaçá, PR, data-nascimento: 29/11/1961, 
residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de Bispo Alves dos Santos e 
de Arlinda Alves dos Santos.

O pretendente: RENAN DE JESUS BORGES, profissão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Itamaraju, BA, data-nascimento: 15/03/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson Ferreira Borges e de Marineusa Rocha de 
Jesus. A pretendente: DÉBORA MIRANDA DOS SANTOS, profissão: pedagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Messias dos Santos e de 
Natalina de Miranda Santos.

O pretendente: RAPhAEL CAVALCANTE SANTOS, profissão: técnico de eletrônica 
júnior, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, SP, data-nascimento: 
04/03/2000, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Luís 
Souza Santos e de Elisabete Cavalcante Santos. A pretendente: ThALyTA DE ASSIS 
DA SILVA, profissão: estoquista, estado civil: solteira, naturalidade: em Carapicuíba, SP, 
data-nascimento: 31/08/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Francisco de Assis da Silva e de Maria Gorete Assis da Silva.

O pretendente: JARBAS DE JESUS CARDIAL BASTOS, profissão: atendente líder, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Feira de Santana, BA, data-nascimento: 
09/05/2000, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juarez 
Souza Bastos e de Marcia de Jesus Cardial Bastos. A pretendente: ISABELA OLI-
VEIRA TORRES, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 23/02/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Mizael dos Santos Torres e de Marialda da Silva 
Oliveira Torres.

O pretendente: ThIAGO FIGUEIREDO NEVES, profissão: analista recursos humanos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Januária, MG, data-nascimento: 01/07/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Cardoso 
das Neves e de Vildete Figueiredo Neves. A pretendente: ELAINE SANTANA 
MONTEIRO, profissão: professora de inglês, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São João do Piauí, PI, data-nascimento: 20/10/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Clarisvaldo do Rego Monteiro Filho e de Maria das 
Graças Santana Dias.

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

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
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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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: ARLEN GRANA BATISTA, estado civil divorciado, profissão professor, 
nascido em Manaus, AM, no dia 06/07/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de José Rodrigues Batista e de Maria Luzia Grana Batista. A pretendente: 
ROSEMARA LOPES BATISTA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de produção, 
nascida em Jacupiranga, SP, no dia 16/08/1976, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo, SP, filha de Aurito Lopes de Sousa e de Santana Cordeiro dos Santos.

O pretendente: VINICIUS PAREDES SARAIVA, estado civil solteiro, profissão analista 
financeiro, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 28/01/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Belchior Saraiva Neto e de Fatima do Rosario 
Paredes Saraiva. A pretendente: CAROLINA LUPERI, estado civil solteira, profissão 
analista de negócios, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia 24/10/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Luperi Junior e de Marcia 
Aparecida de Paula Luperi.

O pretendente: ADOLFO TACURI SOLIZ, estado civil solteiro, profissão médico, nasci-
do na Bolívia, no dia 29/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filho de Hilarion Tacuri Orko e de Gregoria Soliz. A pretendente: MARThA ELIZA 
PICãO, estado civil solteira, profissão, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no 
dia 06/08/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcos 
Vicente Picão e de Irene Rodrigues Picão.

O pretendente: GERSON BRENO BATISTA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de escritório, nascido em Teresina, PI, no dia 28/04/1998, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ana Paula Batista do Nascimento. 
A pretendente: ANDREINA TALISSA CARDOSO DE SOUSA, estado civil solteira, pro-
fissão estudante, nascida nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 06/03/2002, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Wilton de Sousa e de Erica Cristina 
Batista Cardoso.

O pretendente: CARLOS ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ, estado civil divorciado, 
profissão aposentado, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia 06/04/1954, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Agapito Fernandez Gonzalez e de 
Maria Soterina Gonzalez. A pretendente: MARLI FELICIANO, estado civil divorciada, 
profissão aposentada, nascida nesta Capital, Vila Prudente, SP, no dia 22/05/1961 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Divino Feliciano e de 
Geni Borsarini Feliciano.

O pretendente: IVANILDO DA SILVA RIBEIRO, estado civil divorciado, profissão técnico 
de panificação, nascido em João Pessoa, PB, no dia 29/07/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de João Firmino Ribeiro e de Lenira Francisca da 
Silva Ribeiro. A pretendente: JESSICA CANDIDO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão assistente de tesouraria, nascida em Campina Grande, PB, no dia 16/05/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Ednaldo Candido da 
Silva e de Taise Maria dos Santos.
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

O pretendente: DIOGO TAUIL EVANGELISTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/05/1994, ajudante de mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Altino Ferreira Evangelista e de Odete Tauil; A pretendente: 
DAyANA hESSEL LEMES SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 29/12/1997, vende-
dora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Altemir Lemes Silva e de Rosangela da Silva Hessel.

O pretendente: BRIAN SILVA DE JESUS, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/02/2000, 
vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Fabio Alexandre de Jesus e de Elizabete Silva Pereira; A pretendente: STEFANy DA 
SILVA COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 21/03/2001, do lar, natural de Osasco 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Vanderlei Alcantara da Costa 
e de Marly Maria da Silva.

O pretendente: SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 30/01/1997, mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Sergio Oliveira dos Santos e de Derlinda Lima Moreira dos 
Santos; A pretendente: GEOVANA BATISTA SOBRINhO, brasileira, solteira, nascida 
aos 04/12/1999, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Crispim Neto Sobrinho e de Aretusa Batista Sobrinho.

O pretendente: MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 15/08/1999, auxiliar de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Francisco Evangelista da Silva e de Eilazy Magalhães Perei-
ra; A pretendente: FRANCyELLE JOSE DE MOURA, brasileira, solteira, nascida aos 
19/06/1999, auxiliar de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Edson Gomes de Moura e de Ivone Jose.

O pretendente: LEANDRO SILVA BENTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/05/1991, 
frentista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Itamar Bento e de Maria Auxiliadora Bento; A pretendente: APARECIDA OLEGARIO 
DE PAULA, brasileira, solteira, nascida aos 05/12/1997, gerente de marketing, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ronaldo Francisco 
de Paula e de Rosimeire Olegario Silva.

O pretendente: GUILhERME NASCIMENTO DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 12/04/1999, controlador de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Rubens Santos de Andrade e de Selma da Cruz Nascimento 
Andrade; A pretendente: GABRIELy LIMA ALVES, brasileira, solteira, nascida aos 
08/04/2000, cabeleireira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Francisco de Assis Alves e de Sonia Maria de Lima.

O pretendente: hELIO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 05/11/1967, advogado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Francisco Rodrigues dos Santos e de Maria dos Santos; A pretendente: 
SôNIA MARIA DE LIMA, brasileira, divorciada, nascida aos 07/05/1978, cabeleireira, 
natural de Santa Maria do Cambucá - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Amaro José de Lima e de Maria Luciene de Lima.

Lázaro Pinheiro (*)
 

Assim, entre tantas si-
tuações com que os 
gestores tiveram de 

lidar nos últimos anos, a falta 
de profissionais especializados 
para suprir as demandas digi-
tais é uma das mais latentes. 

As tecnologias cresceram 
muito em qualidade, o que 
exige profissionais qualificados 
e com alto grau de especia-
lização para atender à nova 
realidade dos negócios. Assim, 
os interessados em ocupar 
esses cargos precisam estar 
alinhados ao que há de mais 
moderno e inovador na tec-
nologia. A pandemia acelerou 
a adoção de soluções digitais, 
mas essa é uma evolução que 
já era nítida há muito tempo - o 
que fez a área de TI estar em 
ascensão nos diversos segmen-
tos de negócios que precisam 
de suporte para essa novidade. 

Consequentemente, as de-
mandas explodiram e faltam 
profissionais especializados. 
Não se trata mais de um 
diferencial, mas de uma ne-

As tecnologias exigem profissionais qualificados e com alto grau 
de especialização.

O novo mercado de TI: inovação é (a única) 
alternativa para carreira

A realidade digital chegou a todas as empresas dos mais diversos segmentos. Entre mudanças e novos hábitos que precisaram ser assimilados no dia a dia 
corporativo, a tecnologia se fez onipresente com novas soluções e ferramentas

cessidade estratégica. Hoje, 
vivemos em uma sociedade 
guiada por softwares, o que 
faz a transformação digital 
ser um desafio para todas as 
corporações, independente 
do segmento em que atuam. 
Contar com um profissional 
capacitado, portanto, faz toda 
a diferença. 

A questão é que o próprio 
mercado de TI está mudando. 
Hoje, as empresas procuram 
profissionais que não tenham 
medo do novo e estejam dis-
postos a conhecer uma tec-
nologia que vai agregar ainda 
mais valor à sua trajetória. 
Assim, as vagas disponíveis não 
têm mais um fator, perfil ou 
característica determinante. 
As melhores organizações sa-
bem que precisam oferecer um 
ambiente acolhedor, inclusivo 
e desafiador. 

Nem sempre foi assim, evi-
dentemente. Historicamente, 
o perfil de quem trabalhava 
com tecnologia era predomi-
nantemente masculino. Feliz-
mente, isso está mudando, com 
maior participação feminina 

e buscar, de forma contínua, 
o desenvolvimento de todos 
os profissionais para que eles 
possam continuar inovando 
e acompanhando a evolução 
tecnológica. 

Evidentemente não é fácil 
promover esse ambiente e 
encontrar bons profissionais 
que cumpram todos os re-
quisitos. Como já lembrado, 
há mais vagas disponíveis do 
que pessoas qualificadas para 
preenchê-las - ou seja, pode 
levar algum tempo até essa 
balança equilibrar. Enquanto 
isso, algumas medidas ajudam 
a atrair os melhores talentos e, 
ao mesmo tempo, estimular a 
inovação. O clima no ambiente 
de trabalho, por exemplo, deve 
ser saudável, leve, integrador, 
acolhedor e inclusivo. 

O propósito da empresa 
deve ser claro. A pessoa deve 
reconhecer a empresa como 
um local de desenvolvimento 
e de aprendizados contínuos, 
com criação de oportunidades 
e promoção dos departamen-
tos com autonomia e respon-
sabilidade - além, é claro, de 

benefícios e remuneração 
compatíveis com a qualidade 
e o mercado de trabalho. O 
ditado popular ensina que 
“cavalo selado só passa uma 
vez”, evidenciando a necessi-
dade de estarmos atentos às 
oportunidades que surgem em 
nossas vidas. 

Mas, no caso do mercado de 
tecnologia, em vez de espe-
rar o cavalo selado aparecer, 
espera-se que a própria pes-
soa vá atrás daquilo que ele 
deseja e procura. Quando há 
esse encontro entre um perfil 
inquieto e com vontade de 
aprender e uma organização 
que oferece o ambiente pro-
pício para desafiar e estimular 
o crescimento profissional, 
a inovação surge de forma 
natural. Ganha o colaborador, 
que vai poder se destacar e 
atingir os objetivos; ganha a 
empresa, que terá um talento 
pronto para voar em seu qua-
dro de funcionários. 

 
(*) - É CO-CEO da TrueChange, 

empresa referência em soluções 
low-code no Brasil 

(truechange@nbpress.com). 

na área e pessoas que migram 
de outras carreiras, como de-
sign e publicidade, para boas 
colocações em tecnologia. O 
cenário diverso traz diferentes 
pontos de vista para dentro das 
empresas e departamentos de 
tecnologia - o que desencadeia 
uma série de mudanças na 
forma como as pessoas lidam 
com o próprio trabalho. 

Agora, a palavra de ordem é 

estar alinhado às tendências e 
inovações que surgem continu-
amente. As organizações pre-
cisam de pessoas que buscam 
o desafio, os aprendizados, o 
clima e o “propósito” que po-
dem encontrar. É um chamariz 
e tanto ao lado de pacote de 
benefícios e de remuneração 
atrativos. Ao mesmo tempo, 
é fundamental priorizar a 
entrega de valor aos clientes 
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