
O sucesso de qualquer negócio passa por acompanhar as 
novidades tecnológicas que não param de surgir e usufruir dos 
benefícios que a transformação digital pode trazer. É essencial 
estar de olho nas tendências e inovações para se moderni-
zar, estar à frente no mercado, atender às necessidades dos 
consumidores e proporcionar uma melhor experiência para o 
usuário.   
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Apesar dos indicadores serem as principais formas de saber 
se os negócios estão indo bem e quais devem ser suas pers-
pectivas futuras, muitas empresas ainda têm dificuldades em 
identificá-las. Como consequência, muitas delas carecem de um 
mapeamento correto de indicativos e, dentro de um contexto 
mais amplo, acabam reduzindo suas perspectivas de futuro no 
mercado em que atuam.   

Cinco perspectivas que podem atrapalhar 
a saúde dos negócios

As redes 5G serão muito mais densas do que as redes 3G e 
4G existentes. Isso é essencial para que aconteça a entrega de 
suas duas promessas: maior largura de banda e menor latência. 
As atuais redes 5G oferecem um aumento exponencial de velo-
cidade e a transmissão de uma maior quantidade de dados. Isso 
possibilita o uso de aplicações mais avançadas e críticas.   

A potência das redes 5G e seu impacto na 
infraestrutura crítica

A. Solano_CANVA

News@TI

PrivacyConnect 2022 no Brasil

@A OneTrust, a plataforma referência do setor para operacionali-
zar a confiança, promove no próximo dia 10 de março, o evento 

LGPDConnect, primeiro encontro da série PrivacyConnect de 2022 
no Brasil. O painel virtual começa à 9h, liderado por Chapter Chairs 
locais, reunindo especialistas e profissionais renomados do mercado 
para uma discussão sobre o que esperar da ANPD em 2022. A partir 
das 18h, o encontro se torna presencial em uma rodada de networking 
no Hotel Pullman Ibirapuera (Rua Joinville, 515). “Entramos em 2022 
com algumas tendências com relação à atuação da ANPD, com novas 
diretrizes e orientações impulsionadas tanto pela própria LGPD, como 
por regulamentações e projetos de Lei relacionados ao Marco Civil 
da Internet e outras regulações específicas. O LGPDConnect do dia 
10 de março traz à tona essa conversa com profissionais da iniciativa 
privada, do terceiro setor e da própria Autoridade Nacional de Pro-
teção da Dados.”, disse Beto Santos, Head para América Latina da 
OneTrust, apoiadora do LGPDConnect. As inscrições gratuitas para o 
LGPDConnect podem ser feitas no link bit.ly/LGPDCONNECT      Leia a coluna completa na página 2

(Crédito foto: https://www.privacyconnect.com/workshops/lgpdconnect/)

O ano de 2021 foi o momento de 
repensar os negócios. Durante a 
pandemia, tivemos a migração 
para o digital e uma grande adesão 
ao delivery: a participação desse 
meio cresceu muito e uma parcela 
significativa das empresas de 
foodservice encontrou nele uma 
forma de gerar receita e até mesmo 
crescer. 

 

Outra tendência no ramo de alimentação 
foi a abertura de muitos negócios pró-

prios digitais sem atendimento físico - com 
atuação somente pela internet - por pessoas 
que haviam perdido o emprego e viram no 
empreendedorismo uma forma de se manter 
e obter renda. Neste cenário, muitos apro-
veitaram a oportunidade para continuar 
crescendo. 

Porém, ao mesmo tempo em que tivemos a 
inserção de novos negócios e o crescimento 
de outros, tivemos um momento de seleção. 
Muitos estabelecimentos já não apresentavam 
os melhores números e, por isso, tiveram 
que fechar. Esse processo abriu espaço para 
aqueles que estavam mais fortes e mais es-
truturados expandirem sua atuação. Quando 
as lojas físicas puderam, finalmente, abrir 
sem restrições, estas estavam preparadas 
para atender mais clientes por meio de di-
ferentes canais. 

Com isso, muitos alcançaram o patamar 
de 2019! Sabemos que esses casos não 
são absolutos, porém, de acordo com uma 
pesquisa da série Covid-19, realizada pela 
Associação Nacional de Restaurantes (ANR) 
pela consultoria Galunion e pelo Instituto 
Foodservice Brasil (IFB), 63% das empresas 
ainda não recuperaram as vendas em relação 
à pré-pandemia, na comparação de outubro 
de 2021 com outubro de 2019. De qualquer 
forma, 37% afirmaram que superaram a 
receita no mesmo período.

 
Quando pensamos em 2022, temos boas e 

más equações para uma previsão. Ao mesmo 
tempo que temos um ano duvidoso por conta 
de questões econômicas e políticas, vemos o 

Foodservice: totens e apps que possibilitam 
autoatendimento são tendência
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mercado de foodservice gradualmente vol-
tando ao normal e, a meu ver, com grandes 
possibilidades de crescimento. Eu acredito 
que não haverá estagnação. O empresário 
brasileiro é um guerreiro, não desiste nunca, e 
isso é um grande trunfo que temos para seguir 
com a constante evolução deste mercado.

 
Ainda em 2022, deve ocorrer uma estabi-

lização na aposta pelo mundo digital, prin-
cipalmente no delivery. Com a abertura dos 
restaurantes e a possibilidade que as pessoas 
têm de sair para fazer as refeições, a venda 
por entrega deixa de ser a única opção para 
os consumidores. De acordo com o Mapa de 
Empresas, divulgado pelo governo federal, 
tivemos 10,5% de aumento na abertura de 
restaurantes e similares no 2º quadrimestre de 
2021, em relação ao mesmo período em 2020.

Já o fornecimento de alimentos prepa-
rados para consumo domiciliar apresentou 
um decréscimo de 11,4% no mesmo período 
de avaliação. Muitos estabelecimentos que 
nasceram digitais, sem estrutura física e 
atuação apenas como delivery, devem ter o 
faturamento menor em 2022 e, com isso, a 
necessidade de se adaptar aparece mais uma 
vez. Já observei alguns empresários que come-
çaram com atendimento puramente remoto 
pensando em abrir também um espaço físico. 

O tempo que vivemos é muito cíclico e 
precisamos estar preparados para tudo. 
Adaptação é a palavra-chave! Neste cenário, 
aparece também como variante a batalha de 
custos para se chegar a melhores resultados. 
Neste aspecto, a automação de processos 
traz uma grande vantagem competitiva. 
Esta é uma tendência forte para 2022: to-
tens de autoatendimento e aplicativos que 
ajudam o cliente a fazer seus pedidos e/ou 
realizar o pagamento sem a necessidade de 
um atendente. 

Tenho visto um aumento neste tipo de soli-
citação, algo que nos anos anteriores não era 
tão forte. Além de colaborar com a melhora 
de resultados dos restaurantes, atende a uma 
necessidade dos clientes, que cada vez mais 
preferem realizar suas escolhas e atividades 
sozinhos, sem a interferência de outro ser 
humano. Apesar das conjunturas do Brasil 
para 2022, eu estou muito confiante de que 
o mercado de foodservice vai continuar se 
transformando, seja no atendimento remoto 
ou no salão. 

Muito ainda pode ser feito e tenho a convic-
ção de que estamos indo no caminho certo. 
A revolução continua!

(Fonte: Paulo Francez é CEO da E-Deploy - www.e-
deploy.com.br).

Sonhando com 9º título, Mercedes 
apresenta seu carro 

Atual octacampeã do campeonato de construtores da Fórmula 1, 
a Mercedes apresentou seu novo carro para a temporada de 2022 
da categoria. A equipe alemã decidiu voltar às origens, já que a apa-
rência do W13 é predominantemente prata. O modelo, que segue as 
alterações previstas no novo regulamento da Fórmula 1, deixou a 
coloração preta de lado e decidiu trazer de volta o tradicional prata 
da marca. O monoposto ainda possui alguns detalhes em vermelho, 
azul turquesa e grafite. O novo W13, que os fãs terão a oportunidade 
de ver nas pistas pela primeira vez durante a pré-temporada deste 
mês em Barcelona, no Circuito da Catalunha, será guiado pelos pilotos 
britânicos Lewis Hamilton e George Russell. Na temporada passada, 
a Mercedes perdeu o título de pilotos para a Red Bull, mas conseguiu 
terminar o campeonato de construtores com 28 pontos na frente da 
rival austríaca, que foi a vice-campeã (ANSA).    Leia a coluna 
completa na página 3

Negócios em Pauta Foto: Divulgação/Mercedes

NOvA REALIDADE

METAvERSO, PANDEMIA E 5G: COMO AS EMPRESAS  
DEvEM OLhAR PARA O CONSUMIDOR AGORA

    Leia na página 8

vendas de imóveis
O mercado imobiliário registrou 

saldo positivo no ano passado, ape-
sar de problemas como o aumento 
dos preços e da inflação. O número 
de vendas de novos imóveis cresceu 
12,8% em comparação com 2020. Os 
lançamentos de imóveis registraram 
aumento de 25,9% e a oferta final 
(imóveis não vendidos) fechou o 
período com 3,8% de crescimento. 
Os dados são do estudo feito pela 
CBIC e o Senai (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/metaverso-pandemia-e-5g-como-as-empresas-devem-olhar-para-o-consumidor-agora/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-22-02-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-22-02-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/um-eterno-recomecar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tendencias-da-tecnologia-para-melhorar-a-experiencia-do-consumidor/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-perspectivas-que-podem-atrapalhar-a-saude-dos-negocios-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-potencia-das-redes-5g-e-seu-impacto-na-infraestrutura-critica/
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Os desafios na gestão 
de empresas de 
telecomunicação

A transformação 
digital está 
conduzindo o setor 
de telecomunicações 
para um futuro cada 
vez mais moderno 
em termos de 
conectividade

Com enormes tendên-
cias e expectativas 
para este ano – es-

pecialmente com a chegada 
do 5G – a necessidade de 
uma gestão eficaz se tornou 
ainda mais fundamental. 
Apenas com um sistema 
completo, as empresas po-
derão fornecer serviços de 
qualidade para a população, 
contribuindo até mesmo 
para uma melhor operação 
interna e tomada de deci-
sões assertivas.

O setor é considerado 
como um dos mais próspe-
ros para o crescimento do 
país. Apenas entre janeiro 
e setembro de 2021, foram 
investidos cerca de R$ 25,5 
bilhões no aprimoramento 
das operadoras nacionais, 
segundo dados divulgados 
pela Conexis Brasil Digital 
– com foco na expansão de 
cabos de fibra ótica, reforço 
de rede móvel e melhoria 
da qualidade das conexões. 

O compromisso em ex-
pandir a conectividade no 
território é notável, mas os 
desafios que impedem seu 
desenvolvimento ainda são 
grandes – embora simples 
de se resolver. De maneira 
geral, falta simplicidade nos 
processos de gestão. 

A aquisição de fibras e 
outros equipamentos mais 
completos tecnologicamen-
te para suportar a vinda de 
redes mais velozes, faz com 
que gestores de diversas 
operadoras incorporem 
essa complexidade no dia 
a dia do setor, ao invés de 
otimizá-la. Junto a isso, 
a gestão da mão de obra 
também acaba sendo ou-
tro empecilho que trava o 
crescimento veloz do setor.

Com tantos técnicos em 
serviço, acompanhar suas 
agendas e escalas se torna 
uma tarefa complexa sem 
um sistema adequado, fato 
que prejudica as entregas 

e assistência aos clientes. 
Desencontros no volume 
de materiais no estoque se 
tornam frequentes diante 
dessa falta de controle, o 
que acarreta, consequen-
temente, problemas logís-
ticos, retrabalhos, inefici-
ência operacional e custos 
excessivos.

Ainda, a falta de indicado-
res que tragam uma visão 
clara do andamento dos 
processos é extremamente 
prejudicial às empresas – 
uma vez que ter dados em 
mãos se tornou primordial 
para a decisão das estraté-
gias a serem colocadas em 
prática. Todos esses pontos, 
se não forem bem adminis-
trados, prejudicam a saúde 
financeira das operadoras, 
gerando um alto custo e 
baixa qualidade dos serviços 
oferecidos.

Gerir tantas informações 
e processos pode parecer 
desafiante em um setor 
tão grande como o de te-
lecomunicações. Mas, com 
grandes novidades a cami-
nho, é imprescindível que 
as companhias adotem um 
sistema moderno e com-
pleto que traga uma visão 
clara sobre os dados da 
organização – tudo isso, de 
forma simplificada em uma 
única plataforma. 

Isso, sem contar que um 
bom planejamento estraté-
gico, com base em dados 
reais, é capaz de contribuir 
significativamente para o 
desenvolvimento de ser-
viços mais assertivos e de 
qualidade, que tragam um 
diferencial competitivo ao 
mercado. Muito além de 
prover soluções que ajudem 
a controlar e reduzir os 
custos no setor, um sistema 
de gestão eficaz permite o 
desenvolvimento de um re-
lacionamento mais próximo 
entre seus representantes 
e os clientes, a um bom 
custo-benefício. 

Assim, com mais eficiên-
cia, a satisfação do cliente 
é maior, bem como sua 
fidelização à marca. No final, 
sai ganhando a empresa, os 
clientes e o mercado como 
um todo.

(*) - É gerente de produtos da G2 
Tecnologia, consultoria especializada 

em SAP Business One 
(https://g2tecnologia.com.br/).

Juliana Najara (*)

Os consumidores estão cada vez 
mais engajados na missão de criar 
um futuro próspero. Por isso, muitas 
pessoas valorizam e se identificam com 
marcas que adotam medidas susten-
táveis em prol do meio ambiente e de 
questões sociais. Para as empresas, o 
grande desafio é descobrir quais são 
as melhores estratégias para obter 
vantagens competitivas por meio da 
sustentabilidade. 

O estudo ‘Who Cares, Who Does? La-
tam 2021’, realizado pela Kantar, líder 
global em dados, insights e consultoria, 
por exemplo, mostra a importância 
de aliar o crescimento nos negócios 
a ações relacionadas a conceitos sus-
tentáveis. O estudo foi feito em sete 

países, com 18.300 entrevistas, e está 
na sua terceira edição. O levantamen-
to identifica algumas preferências e 
características importantes dos con-
sumidores da América Latina. 

Essas informações podem ser usa-
das como um guia para quem deseja 
ampliar a identificação de suas mar-
cas com um público cada vez mais 
consciente. De acordo com o estudo, 
iniciativas que impactam a sociedade 
são tão importantes quanto as que 
influenciam o meio ambiente. O tema 
de maior importância entre a popu-
lação latino-americana é a educação 
de qualidade (56%), que se destaca 
ainda mais entre os peruanos (63%), 
equatorianos (63%) e chilenos (61%).

A necessidade de oferecer água 
limpa e saneamento também aparece 
entre as questões mais relevantes na 
América do Sul, especialmente em 
países como Brasil e Peru (54%). Er-
radicação da pobreza, trabalho decente 
e crescimento econômico, combate à 
fome e incentivos à agricultura susten-
tável, saúde e bem-estar, redução das 
desigualdades e igualdade de gênero 
figuram entre os outros temas mais 
comentados pelo público. 

Também é possível observar relevân-
cia em iniciativas ligadas a cidades e 
comunidades sustentáveis e produção 
responsável, bem como energia limpa e 
acessível. - Fonte e outras informações: 
(www.kantar.com/brazil).

No entanto, quando se tra-
ta de transações financeiras, 
surgem várias artimanhas 
para fraudar os sistemas de 
estabelecimentos comer-
ciais. De acordo com o Mapa 
da Fraude, estudo divulgado 
pela ClearSale no ano passa-
do, mais de 152 milhões de 
transações foram feitas no 
primeiro semestre de 2021 
e cerca de 2,6 milhões delas 
foram tentativas de roubo. 

É por isso que, mais do 
que nunca, empreendedo-
res precisam garantir que o 
processo de venda em suas 
empresas seja seguro e efi-
caz. Samuel Ferreira, CEO 
da Meep, startup voltada 
para soluções de consumo, 
explica que, antes de tudo, 
é necessário conhecer as 
opções de cobrança para ga-
rantir uma boa experiência 
de compra ao cliente. 

“Quando falamos de meios 
de pagamento, as opções 
mais comuns são boleto e 
cartões de crédito e débito. 
Mas, já surgiram inúme-
ras novidades no mercado 
que garantem segurança 
tanto para o consumidor, 
como para o empresário”, 
lembra. Pensando nisso, o 
especialista selecionou três 
possibilidades de pagamen-
to seguras, considerando 
a satisfação do cliente e a 

É  necessário conhecer as opções de cobrança para garantir uma 
boa experiência de compra ao cliente.

O sistema de consulta a valores esquecidos do Banco 
Central já superou 100 milhões de consultas de correntistas 
interessados em resgatar saldos residuais de instituições 
financeiras. No entanto, existem mais fontes de recursos 
em que o cidadão pode retirar dinheiro parado. Fundos 
públicos, revisão de benefícios da Previdência Social, abo-
no salarial, malha fina do Imposto de Renda e até prêmios 
de loterias abrigam valores deixados de lado por milhares 
de brasileiros. Por desconhecimento, muitos nem sequer 
sabem como consultar e acessar esses recursos.

Como exemplos: antes da criação do abono salarial pela 
Constituição de 1988, os recursos com a arrecadação do PIS 
e do Pasep eram depositados em cotas num fundo público. 
Em outubro do ano passado, a Caixa informou que cerca 
de 10,5 milhões de trabalhadores ainda não tinham sacado 
R$ 23,3 bilhões. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca 
de 320,4 mil trabalhadores ainda não retiraram o abono 
salarial de 2019, totalizando R$ 208,5 milhões esquecidos.

Aposentados e pensionistas que pediram na Justiça a 
concessão ou a revisão da aposentadoria podem ter Re-
quisições de Pequeno Valor a receber do INSS. As RPVs 
são precatórios – dívidas do governo determinadas pela 
Justiça em caráter definitivo – para ações judiciais de até 
60 salários mínimos: R$ 72,7 mil. Também, trabalhadores 
com carteira assinada demitidos e que ficaram três anos 
sem trabalhar formalmente podem sacar todos os saldos 
das contas inativas do FGTS. Muitas vezes, o profissional 
se esquece deste direito (ABr).

Saber analisar dados é algo que é preciso saber para tornar-se 
um profissional orientado a dados.

Os meios de pagamentos mais 
seguros para a sua empresa

Facilitar o consumo em um negócio é essencial para fidelizar clientes e atrair novos consumidores
todas as transações são 
creditadas na conta da 
empresa, por meio de 
criptografia, evitando 
assim fraudes. 

	 •	Carteira digital - Apli-
cativo que armazena 
dados de pagamento e 
permite o acesso aos 
extratos, transferências, 
pagamentos de boletos e 
muito mais. Essa tecno-
logia pode ser usada para 
transações online e em 
estabelecimentos físicos 
apenas aproximando 
o celular da máquina 
que aceita pagamento 
por aproximação. De 
acordo com um estudo 
da Sociedade Brasileira 
de Varejo e Consumo, 
divulgado em 2021, 61% 
das pessoas das classes 
A, B e C, que possuem 
smartphone no país, já 
usam carteiras digitais.

  “Além da praticidade, 
outro ponto forte da car-
teira digital é a proteção 
do cliente. Isso porque, 
mesmo que o aparelho 
seja roubado, nenhuma 
informação pessoal pode 
ser acessada, já que é am-
parado por um eficiente 
sistema de segurança”, 
aponta Samuel. - Fonte 
e mais informações: (ht-
tps://meep.cloud/).

gestão eficiente do negócio. 
Confira:
	 •	Autoatendimento - 

Em um estabelecimento 
comercial, o autoatendi-
mento pode ser feito via 
totem, tablet ou aplicati-
vo. Um ponto forte deste 
modelo de pagamento é 
a segurança das informa-
ções do cliente. Além de 
processar o pedido de 
forma rápida e eficien-
te, o consumidor tem a 
garantia que seus dados 
estão protegidos. 

  Já o dono do negócio 
tem o controle das ope-
rações feitas. “É possível 
acompanhar o que foi 
vendido, contribuindo 
para a organização dos 

relatórios financeiros 
da empresa”, comenta 
o CEO da Meep.

	 •	Cashless - É o meio de 
pagamento feito sem 
dinheiro ou cartão de 
débito e crédito. Bas-
ta o cliente inserir a 
quantidade de crédito 
que deseja gastar em 
uma pulseira ou cartão 
RFID e consumir o que 
quiser. Dessa forma, o 
consumidor evita andar 
com dinheiro ou vários 
cartões, diminuindo as 
chances de roubos em 
locais movimentados. 
Já o estabelecimento 
que utiliza esta solução 
não fica com dinheiro 
em caixa, uma vez que 
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Desenvolvimento de soft e hard skills - habilidades 
comportamentais e técnicas de um profissional - são 
termos bastante discutidos ultimamente. Em alta, essas 
novas competências são imprescindíveis, principalmente 
para quem quer trabalhar direta, ou indiretamente, com 
tecnologia. 

Por isso, esse processo de aprendizado é constante e 
a escola de tecnologia ITuring, apresenta exemplos reais 
para auxiliar na caminhada de quem trabalha na área. Para 
isso, o especialista Thiago Valinho, Head de Produto do 
ITuring explica mais sobre três habilidades que considera 
fundamentais:
 1) Pensamento analítico - Essa é, com certeza, uma 

das habilidades mais requisitadas no mercado de 
trabalho, seja em empresas tradicionais ou startups. 
Pensamento analítico é conseguir lidar com infor-
mações coletadas, detectando padrões que levem a 
soluções e respostas para problemas. 

  Com o desenvolvimento desta habilidade, vem a 
necessidade de analisar dados para conseguir tomar 
decisões de forma fundamentada. E é importante 
dizer que saber analisar dados não é uma capacidade 
que cabe apenas aos especialistas de dados, mas é 
algo que profissionais de qualquer área ou segmento 
precisam saber para tornar-se um profissional orien-
tado a dados.

 2) Comunicação - A capacidade de expor insights e 
comunicar com eficiência as ideias que surgem a 
partir das análises de dados também faz com que 
profissionais consigam se destacar. Saber comunicar 
de forma clara e conseguir influenciar comporta-
mentos é uma habilidade importante para todas as 
pessoas que fazem a gestão de times. 

  Também para os que atuam em squads multidiscipli-
nares e que são responsáveis por comunicar reports 
e decisões importantes aos stakeholders. E mais 

Como ser um profissional 
orientado a dados

do que saber falar bem, há técnicas de storytelling 
com dados que ajudam os profissionais orientados 
a dados a organizarem as apresentações para que 
tragam bons resultados. 

 3) Entendimento do negócio - Para que seja possível 
tirar insights de um dado, não basta simplesmente 
começar a analisar uma série de ocorrências sem 
estruturação, pois essa estratégia pode não dar 
resultados ou mesmo atrasá-los. 

  “Quando falamos em habilidades com dados, muitos 
pensam em analisar o dado, mas para você conseguir 
fazer isso, precisa ter um conhecimento profundo 
do negócio e ser capaz de estruturar o problema de 
forma robusta”, completa Thiago.

  Os dados precisam ceder informações de alguma 
maneira, de preferência aproximando a empresa 
do seu objetivo, por isso é fundamental entender do 
negócio, do modelo e estágio no qual ele está naquele 
momento de análise para depois disso, começar a 
de fato, fazer análises. - Fonte e mais informações, 
acesse: (https://ituring.com.br/).
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Público se identifica mais com marcas que 
defendem meio ambiente

Fundos públicos e INSS 
também são fontes de 

dinheiro esquecido
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Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, 
juntamente com o relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.  São Paulo, 18 de fevereiro de 2022

Nota 31/12/2021 31/12/2020
Ativo 107.700 105.121
Disponibilidades 3 693 21
Instrumentos financeiros 106.654 104.562
 Títulos e valores mobiliários 4 106.654 104.562
Outros ativos 195 161
 Diversos 5 195 161
Ativos fiscais diferidos 8 158 377

Total do Ativo 107.700 105.121

Nota 31/12/2021 31/12/2020
Passivo e Patrimônio líquido 107.700 105.121
Provisões 6 1.471 1.188
Outras obrigações 43 11
 Fiscais e previdenciárias 7 43 11
Patrimônio líquido 106.186 103.922
 Capital social: 11a 88.516 88.516
 De domiciliados no País - Ordinárias 44.258 44.258
 De domiciliados no País - Preferenciais 44.258 44.258
 Reserva de lucros 11.c 17.908 15.972
 Outros resultados abrangentes (238) (566)
Total do passivo 107.700 105.121

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Balanços

Patrimoniais
31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Distribuidora) é uma instituição financeira 
que tem por finalidade operar no mercado de títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros. 
Suas operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições, as quais atuam 
integradamente no mercado financeiro, utilizando a estrutura operacional do Banco ABC Brasil S.A.
Suas operações atuais se restringem à administração dos recursos próprios.
A Administração vem acompanhando os desdobramentos relacionadas à pandemia da COVID-19,
observando com a devida atenção as orientações governamentais, OMS e assessoria especializada. 
A Distribuidora através de seu controlador Banco ABC Brasil, vem adotando diversas medidas de
prevenção para preservação da segurança e a saúde de seus colaboradores, assim como a manutenção 
da operação. Não houve impactos relevantes advindos da COVID-19.
2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS

CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei 
nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, além das normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emite pronunciamentos e interpretações contábeis 
alinhadas às normas internacionais de contabilidade e aprovadas pela CVM e pelo Bacen. Por sua vez, 
o Bacen aprovou os seguintes pronunciamentos: CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e 
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos,
CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas, 
CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações, CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Erro, CPC 24 - Evento Subsequente, CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes, CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados, CPC 46 - Mensuração do valor Justo, CPC 41 
- Resultado por ação e CPC 47 - Receita de contrato com cliente.
Adicionalmente, o Bacen editou as resoluções abaixo visando a redução de assimetrias em relação aos 
padrões internacionais:
Resolução nº 3.533/08 - Estabelece procedimentos para classificação, registro contábil e divulgação de 
operações de venda ou de transferência de ativos financeiros.
Resolução nº 4.512/16 - Dispõe sobre procedimentos contábeis aplicáveis na avaliação e no registro de 
provisão passiva para garantias financeiras prestadas.
Resolução nº 4.524/16 - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações 
contábeis e operações de hedge de variação cambial de investimentos no exterior.
Resolução nº 4.534/16 e 4.535/16 - Dispõe sobre os critérios para reconhecimento contábil e 
mensuração dos componentes do ativo intangível, ativo diferido e ativo imobilizado de uso.
Resolução nº 4.818/20 e Resolução BCB nº 2/2020 - Dispõe sobre os critérios gerais para elaboração 
e divulgação de demonstrações financeiras pelas instituições financeiras.
Resolução nº 4.747/19 - Estabelece critérios para reconhecimento e mensuração contábeis de ativos 
não financeiros mantidos para venda.
As principais práticas contábeis são assim resumidas:
a) Critérios de avaliação dos ativos
Os ativos, exceto os títulos e valores mobiliários, são demonstrados pelo custo de aquisição acrescido 
de variações cambiais, monetárias e juros quando aplicável. Quando o valor de mercado for inferior, é 
efetuada provisão para ajuste do ativo ao valor de realização.
Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção da Administração, no
tocante à sua manutenção em carteira ou disponibilidade para negociação.
Títulos para negociação: são adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados 
e são ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do período.
Títulos disponíveis para venda: são aqueles que não se enquadram como para negociação, nem como 
mantidos até o vencimento, e são ajustados ao valor de mercado, sendo a diferença entre os valores 
atualizados pela curva do papel e os valores de mercado, registrada em contrapartida à conta destacada 
do patrimônio líquido, pelo valor líquido dos efeitos tributários, sendo transferida para o resultado do
período em que houver a sua efetiva realização. Perdas de caráter permanente são reconhecidas no
resultado do período.
b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução nº 4.818/20 e CPC 03 inclui dinheiro em caixa, 
depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança 
de valor e limites, com prazo de vencimento original igual ou inferior a 90 dias.
c) Apuração das receitas e despesas
O resultado é apurado pelo regime de competência e considera, quando aplicável, os efeitos de ajustes 
de ativos para o valor de mercado ou de provável realização.
O imposto de renda é reconhecido pelo regime de competência, cujos valores diferidos são calculados 
sobre as diferenças temporárias decorrentes de receitas e despesas ainda não tributáveis ou dedutíveis 
para fins fiscais, cujas adições ou exclusões futuras são autorizadas pela legislação tributária.
d) Ativos e passivos contingentes
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes são efetuados de 
acordo com os critérios descritos a seguir:
•  Contingências ativas - não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, exceto quando da 

existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização; sobre as quais não cabem mais 
recursos; e

•  Contingências passivas - são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na 
opinião de assessores jurídicos e da administração, for considerado provável o risco de perda de uma 
ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações 
e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos
contingentes classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados 
em notas explicativas, enquanto aquelas classificadas como perda remota não requerem provisão e 
divulgação.

e) Imposto de Renda e Contribuição Social
As provisões para imposto de renda e contribuição social, quando devidas, são constituídas com base 
no lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação fiscal. O imposto de renda 
e a contribuição social diferidos são calculados sobre o valor das diferenças temporárias, sempre que a 
realização desses montantes for julgada provável.
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas considerando os critérios gerais 
para elaboração e divulgação de demonstrações financeiras estabelecidos pela Resolução nº 4.818/20 
e Resolução BCB nº 2/2020, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021. Os saldos dos valores
correspondentes a períodos anteriores, apresentados para fins de comparação, também estão sendo 
ora reapresentados considerando tais critérios gerais.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Dezembro 2021 Dezembro 2020
Disponibilidades 693 21
Saldo de caixa e equivalentes de caixa 693 21
4. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
As classificações dos títulos, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, são demonstradas como segue:

Dezembro 2021 Dezembro 2020
Mercado/
Contábil

Mercado/
ContábilCusto Custo

Títulos para negociação
Fundos em Participações de infraestrutura - FIP 20.041 18.201 – –
Subtotal - Títulos para negociação 20.041 18.201 – –
Títulos disponíveis para venda
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 55.649 55.253 74.550 73.607
Depósito a prazo com garantia especial - DPGE 33.200 33.200 30.955 30.955
Subtotal - Títulos disponíveis para venda 88.849 88.453 105.505 104.562
Total 108.890 106.654 105.505 104.562

Os Depósitos a Prazo com Garantia Especial - DPGE são registrados pelos valores de custo de aquisição 
acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço com base nas taxas contratuais. Tem garantia 
fornecida pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC, limitada a R$ 40.000 por emissor. A taxa de desconto 
utilizada no modelo, leva em conta a melhora ou deterioração do rating de crédito do garantidor. Desde o 
início da operação, não houve alteração no rating de crédito do FGC, nessa situação a administração 
entende que o valor de curva do papel representa a melhor estimativa do valor de mercado.
Em 31 de dezembro de 2021, os resultados não realizados dos títulos classificados na categoria 
disponíveis para venda totalizavam ajuste negativo de R$ 437 (R$ 943 de ajuste negativo em 
31 de dezembro de 2020), os quais estão registrados no patrimônio líquido na rubrica “Outros resultados 
abrangentes” líquido do efeito tributário, no montante negativo de R$ 238 (R$ 566 negativo em 
31 de dezembro de 2020).
A composição da carteira em 31 de dezembro de 2021 e 2020, considerando os níveis hierárquicos de 
mensuração de valor justo são demonstrados como segue:

Nível 1 Nível 2 Total
Dezembro 2021
Negociação – 18.201 18.201
Títulos disponíveis para venda 55.253 33.200 88.453
Dezembro 2020
Títulos disponíveis para venda 73.607 30.955 104.562
A composição da carteira em 31 de dezembro de 2021 e 2020, considerando o prazo de vencimento, é 
demonstrada como segue:

Sem
Vencimento

De 3 a 6
Meses

De 1 a 3
Anos

Acima de
3 Anos Total

Títulos para negociação
Fundos em Participações de infraestrutura - FIP 18.201 – – – 18.201

18.201 – – – 18.201
Títulos disponíveis para venda
Letras Financeiras do Tesouro - LFT – – – 55.253 55.253
Depósito a prazo com garantia especial - DPGE – 33.200 – – 33.200

– 33.200 – 55.253 88.453
Total - Dezembro 2021 18.201 33.200 – 55.253 106.654
Total - Dezembro 2020
(Títulos disponíveis para venda) – – 30.955 73.607 104.562
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, os resultados gerados por títulos e valores mobiliários 
representam o montante de R$ 3.871 (R$ 3.396 em 2020).
Análise de sensibilidade das operações com instrumentos financeiros
O quadro demonstrativo de análise de sensibilidade para cada tipo de risco de mercado considerado 
relevante pela Administração, originado por instrumentos financeiros é divulgado de forma consolidada 
na demonstração financeira da instituição líder do conglomerado.
5. OUTROS ATIVOS
Diversos
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os saldos de Outros ativos - Diversos, são assim compostos:

Dezembro 2021 Dezembro 2020
Impostos e contribuições a compensar 195 161
Total 195 161
6. PROVISÕES
As composições dos saldos das provisões em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são assim demonstradas:

Dezembro 2021 Dezembro 2020
Provisões para impostos e contribuições sobre lucros 1.455 1.172
Provisão para pagamentos a efetuar 16 16
Total 1.471 1.188
7. OUTRAS OBRIGAÇÕES
As composições dos saldos de Outras obrigações em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são assim
demonstradas:

Dezembro 2021 Dezembro 2020
Impostos e contribuições a recolher 43 11
Total 43 11
8. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Conforme determinado pela Resolução nº 3.059/02, alterada pela Resolução nº 3.355/06, ambas do
Banco Central do Brasil, a Distribuidora registrou os impostos diferidos como segue.
A natureza, a origem e a movimentação dos créditos tributários constituídos no período são 
demonstradas a seguir:

Dezembro de 2020 Adições Baixas Dezembro 2021

Créditos tributários

Diferenças temporárias:

Ajuste a valor de mercado - disponível para venda 377 – (219) 158

Total 377 – (219) 158

Obrigações fiscais diferidas

Diferenças temporárias:

Ajuste ao valor de mercado – – – –

Total – – – –

Saldo líquido 377 - (219) 158
As realizações dos créditos e das obrigações tributárias diferidas existentes em 31 de dezembro de 
2021 considerando o histórico de rentabilidade e a estimativa de realização futura são demonstradas 
como segue:
Exercício Ativo Passivo Líquido
2022 158 – 158
Total 158 – 158
Para o imposto de renda a alíquota utilizada é de 15% acrescida de adicional de 10% sobre o lucro 
tributável anual excedente a R$ 240 mil e de 15% para contribuição social para as empresas financeiras.
Através da Medida Provisória nº 1.034 de 1º de março de 2021, convertida na Lei nº 14.183/2021, a 
alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido foi elevada para 20% para a ABC DTVM, com efeito 
até o dia 31 de dezembro de 2021.
A apuração das despesas com imposto de renda para os semestres e exercícios findos em 
31 de dezembro de 2021 e 2020 são demonstradas a seguir:

2º Semestre
2021

Acumulado
2021

2º Semestre
2020

Acumulado
2020

Resultado antes do imposto de renda
 e contribuição social 3.319 3.391 1.276 2.990
Encargos totais de imposto de renda pelas
 alíquotas nominais 1.450 1.479 510 1.196
Outros valores (17) (24) (12) (24)
Total do imposto de renda sobre
 os resultados correntes ( Nota 6) 1.433 1.455 498 1.172
Impostos e contribuições diferidos
Passivos fiscais constituídos no exercício – – – 7
Créditos tributários constituídos no exercício – – – (7)
Total dos impostos e contribuições diferidos – – – –
Total do resultado de imposto de renda
 e contribuição social 1.433 1.455 498 1.172
Imposto de renda 813 824 307 719
Contribuição social 620 631 191 446
Ativo fiscal diferido – – – 7

Notas Explicativas às

Demonstrações Financeiras
31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

Demonstrações das

Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 e Semestre findo em 31 de dezembro de 2021

(Em milhares de reais)

Demonstrações do

Resultado
Exercícios e Semestres findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)

9. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
As operações com partes relacionadas foram contratadas a taxas normais de mercado, compatíveis
com as taxas praticadas em operações com terceiros nas datas das operações. Os saldos
e resultado das transações realizadas com partes relacionadas (Banco ABC Brasil S.A.) em
31 de dezembro de 2021 e 2020, estão relacionados a seguir:

Dezembro 2021 Dezembro 2020
Ativos/

(Passivos)
Receitas/

(Despesas)
Ativos/

(Passivos)
Receitas/

(Despesas)
Depósitos bancários 693 – 21 –
A Distribuidora não possui remuneração para os administradores.
10.  ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS, FISCAIS E

PREVIDENCIÁRIAS
A Distribuidora responde por ações e processos cujas perdas estão sendo considerados com 
prognósticos possíveis por nossos assessores que totalizam R$ 2.700 (R$ 2.666 em 31 de dezembro 
de 2020) e não foram provisionados, o detalhamento do principal processo é o seguinte:
PIS
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela União Federal em face de decisão transitada em julgado na 
qual foi reconhecido o direito à Distribuidora ao não recolhimento da contribuição ao PIS nos períodos 
de julho de 1997 a dezembro de 1999 nos termos da EC 17/1997. O valor estimado das contingências 
corresponde a R$ 1.961 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 1.941 em 31 de dezembro de 2020).
11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o capital social está representado por 49.960.109 ações,
sendo 24.980.054 ações ordinárias e 24.980.055 ações preferenciais, todas sem valor nominal.
b) Dividendos e juros sobre o capital próprio
Conforme previsto no estatuto social da Distribuidora, aos acionistas é assegurado o direito de um
dividendo mínimo de 25% do lucro líquido anual ajustado na forma da lei. Não foram provisionados
dividendos em função de não haver intenção de distribuição no exercício.
c) Destinação do lucro
i) Reserva de lucros - Reserva legal
A constituição da reserva legal obrigatória de 5% sobre o lucro líquido apurado em 31 de dezembro de 2021 
apresenta o montante de R$ 97 (R$ 91 em 31 de dezembro de 2020).
ii) Reserva de lucros - Equalização de dividendos
Por deliberação dos acionistas, através de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de
30 de abril de 2009, foi aprovada a criação da conta reserva de lucros para equalização de dividendos 
destinando para esta reserva o saldo da conta de lucros acumulados, limitada a 50% do capital social, 
sendo esta constituída como forma de manter o fluxo de remuneração aos acionistas.
Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2015, foi aprovado o aumento do limite
percentual da reserva de Equalização de dividendos de 50% para 80% do capital social.
d) Lucro por ação
O lucro por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da sociedade,
pela quantidade de ações em circulação durante o período, excluindo as ações compradas pela
sociedade e mantidas como ações em tesouraria.
12. OUTRAS INFORMAÇÕES
O Banco Central do Brasil, através da Resolução nº 4.192/13 e regulamentações complementares,
instituiu a apuração do Patrimônio de Referência em bases consolidadas sobre o Conglomerado
Financeiro e através da Resolução nº 4.193/13, instituiu apuração do Patrimônio de Referência mínimo 
requerido para os ativos ponderados por risco (RWA), ambas com efeito a partir de outubro de 2013. 
O índice da Basileia para 31 de dezembro de 2021 apurado com base no Conglomerado Prudencial é 
de 15,09% (16,85% em 31 de dezembro de 2020).
13. RESULTADO NÃO RECORRENTE
Conforme disposto na Resolução BCB nº 02/2020, deve ser considerado como resultado não recorrente 
o resultado que não esteja relacionado ou esteja relacionado incidentalmente com as atividades
típicas da Distribuidora e não esteja previsto para ocorrer com frequência nos exercícios futuros.
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não houve resultados classificados como não recorrente.

(Em milhares de reais)

A Diretoria Contador: LEILA MARIA DE CARVALHO ROCHA - CRC 1SP 170428/O-5

Notas
2º Semestre

2021
Acumulado

2021
2º Semestre

2020
Acumulado

2020
Receitas da intermediação financeira 3.587 3.871 1.459 3.396
Resultado de operações com títulos
 e valores mobiliários 4 3.587 3.871 1.459 3.396
Resultado bruto da intermediação
 financeira 3.587 3.871 1.459 3.396
Outras receitas (despesas)
 operacionais (268) (480) (183) (406)
 Outras despesas administrativas (76) (190) (90) (197)
 Despesas tributárias (192) (290) (93) (209)
Resultado operacional 3.319 3.391 1.276 2.990
Resultado antes da tributação sobre lucro 3.319 3.391 1.276 2.990
Imposto de renda e contribuição social 8 (1.433) (1.455) (498) (1.172)
 Provisão para imposto de renda (813) (824) (307) (719)
 Provisão para contribuição social (620) (631) (191) (446)
 Ativo fiscal diferido – – – (7)
Lucro líquido do período 1.886 1.936 778 1.818
Lucro líquido por ação - em 
 R$ - 49.960.109 ações (49.960.109

 ações em 2020) 0,038 0,039 0,016 0,036
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Reserva de lucros
Capital social Reserva legal Equalização de dividendos Outros resultados abrangentes Lucros acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 88.516 3.225 10.929 – – –
Ajuste ao valor de mercado - TVM – – – (566) – (566)
Lucro líquido do período – – – – 1.818 1.818
Destinação - Reserva legal – 91 – – (91) –
Constituição de reserva – - 1.727 – (1.727) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 88.516 3.316 12.656 (566) – 103.922
Ajuste ao valor de mercado - TVM – – – 328 – 328
Lucro líquido do período – – – – 1.936 1.936
Destinação - Reserva legal – 97 – – (97) –
Constituição de reserva – – 1.839 – (1.839) –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 88.516 3.413 14.495 (238) – 106.186
Saldos em 30 de junho de 2021 88.516 3.318 12.656 (373) 48 104.165
Ajuste ao valor de mercado - TVM – – – 135 – 135
Lucro líquido do período – – – – 1.886 1.886
Destinação - Reserva legal – 95 – – (95) –
Constituição de reserva – – 1.839 – (1.839) –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 88.516 3.413 14.495 (238) – 106.186

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2º Semestre
2021

Acumulado
2021

2º Semestre
2020

Acumulado
2020

Lucro líquido do período 1.886 1.936 778 1.818

Itens que podem ser subsequentemente
 reclassificados para o resultado

Outras receitas (despesas) reconhecidas 135 328 (544) (566)

Outros resultados abrangentes - Ajuste ao valor
 de mercado 226 547 (907) (943)

Efeitos tributários (91) (219) 363 377

Resultado abrangente total 2.021 2.264 234 1.252

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2º Semestre
2021

Acumulado
2021

Acumulado
2020

Atividades operacionais
 Lucro líquido ajustado do período 1.886 1.936 1.818
 Lucro líquido do período 1.886 1.936 1.818
Variação de ativos e passivos (1.803) (1.264) (1.933)
 Títulos e valores mobiliários (3.331) (2.092) (155)
 Outros créditos (69) 185 (231)
 Outras obrigações 1.606 523 (817)
 Impostos pagos (144) (208) (164)
 Ajuste ao valor de mercado - TVM 135 328 (566)
Caixa (aplicado)/gerado nas atividades operacionais 83 672 (115)
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa 83 672 (115)
 No início do período 610 21 136
 No final do período 693 693 21
Variações nos saldos de caixa e equivalentes de caixa 83 672 (115)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2º Semestre
2021

Acumulado
2021

2º Semestre
2020

Acumulado
2020

Apuração do valor adicionado

 Resultado bruto da intermediação financeira 3.587 3.871 1.459 3.396

 Outras despesas administrativas (76) (190) (90) (197)

Valor adicionado total a distribuir 3.511 3.681 1.369 3.199

Distribuição do valor adicionado 3.511 3.681 1.369 3.199

 Remuneração do governo 1.625 1.745 591 1.381

 Despesas tributárias 192 290 93 209

 Imposto de renda e contribuição social 1.433 1.455 498 1.172

Remuneração dos acionistas 1.886 1.936 778 1.818

 Lucros retidos 1.886 1.936 778 1.818
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

(Em milhares de reais)

Demonstrações dos

Resultado Abrangente
Exercícios e Semestres findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

Demonstrações dos

Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
e semestre findo em 31 de dezembro de 2021

(Em milhares de reais)

Demonstrações do

Valor Adicionado
Exercícios e Semestres findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
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Relatório do

Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos acionistas e administradores da ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
S.A. (“Distribuidora”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 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 financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ABC Brasil Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2021, 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 aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação ao Banco e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes 
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.
Outros Assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 
elaborada sob a responsabilidade da administração da Distribuidora, e apresentada como informação 
suplementar pelas políticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, foi submetida a procedimentos de auditoria 
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Distribuidora.
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada com as 
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão 
de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor 
Adicionado. Em nossa opinião a demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em 
todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são 
consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Distribuidora é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Distribuidora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 e internacionais de 
auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 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 financeiras, 

independentemente se causada 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.
• Obtivemos 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 Distribuidora.
• 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 Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Distribuidora a não mais se manter em
continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos 
trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante 
nossos trabalhos.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2022

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.

CRC-2SP034519/O-6
Rui Borges

Contador - CRC-1SP207135/O-2

PBRV Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 10.439.154/0001-38 - NIRE 35.300.477.642

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária  a ser realizada em 08 de março de 2022 às 11h30

Ficam por meio desse os Srs. Acionistas da PBRV Empreendimento Imobiliário S/A. devidamente 
convocados a comparecem na sede da Companhia, no dia 08 de março de 2022, às 11h00, para par-
ticiparem de AGE que terá a seguinte ordem do dia: i) deliberar a respeito da proposta incorporação 
da Companhia pela MX Construções Ltda., com sede em São Paulo/SP, Av. das Nações Unidas, 
14.401, conj. 2610, 2611, 2612 e 2613, Torre C2, Tarumã, Parque da Cidade, Chácara Santo Antonio, 
CEP 04794-000, CNPJ 14.262.322/0001-13, NIRE 35.225.740.957, mediante a apresentação, pela 
Diretoria, dos motivos e o interesse da Companhia na sua realização, a razão de troca das ações, se 
for o caso, o valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dissidentes, se for o caso; ii) 
avaliação e discussão do Laudo de Justificação e Incorporação elaborado pelos peritos; iii) ratificação 
da contratação da empresa Calculos Avaliações e Consultoria Empresarial Ltda., com sede à Rua 
Luiz Coelho, 308 Conj. 32, Consolação São Paulo/SP, CNPJ 09.253.119/0001-40, para elaboração do 
Laudo de Justificação e Incorporação da Companhia; iv) se aprovada a incorporação, autorizar a Di-
retoria a proceder à implementação dos atos necessários a extinção da Companhia nos termos do art. 
219, II, da Lei 6.404/76. A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 11h, com a pre-
sença da maioria dos acionistas e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois. 
Os Srs. Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores constituídos na 
forma do Artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados 
na sede da Sociedade, com antecedência de 48 horas da realização da Assembleia, aos cuidados da 
Dra. Daniela Chiattone, no mesmo endereço da Companhia. Encontram-se à disposição dos acionistas, 
na sede social da Companhia, cópias dos documentos a serem discutidos na Assembleia. A Direção.

Ecsete - Produções Artísticas e Culturais Ltda.
CNPJ 08.245.734/0001-42 - NIRE 35.220.820.995

Edital de Convocação
Ficam convocadas a reunirem-se  as sócias da  “Ecsete - Produções Artísticas e Culturais Ltda.’’,
no dia 07/03/2022, às 10 horas, em sua Sede Social, à  Avenida Giovanni Gronchi nº 6829, Apartamento
192, Parte, Edifício Jasmin, Vila Andrade, CEP 05724-005, São Paulo/SP, para deliberarem sobre os
seguintes assuntos: Exclusão da sócia Vivien Miwa Kozuma,  por quebra do princípio do “affectio
societatis “. Demais assuntos de interesse geral. São Paulo, 21/02/2022. Maria José da Silva Santana.
Eliana Cardinali Pamplona Sardenberg.                                                                                      (22, 23 e 24)

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S/A
CNPJ/MF n° 08.529.061/0001-52 - NIRE n° 35300342151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2022
DATA, HORÁRIO E LOCAL: 02 de fevereiro de 2022 às 15:00 hs, na sede social da empresa. QUORUM DE INSTA-
LAÇÃO: Compareceram acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do 
Livro de “Presença de Acionistas”, dispensada a convocação prévia e a publicação de anúncios (art. 124, parágrafo 4º 
da Lei nº 6.404/76). MESA: Presidente: Sr. Wilson Pinto Rodrigues, que convidou para exercer as funções de secre-
tário Sr. Celso Antonio Alves. ORDEM DO DIA: a) redução de capital social. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade 
os acionistas, considerando que o capital social atual é excessivo em relação ao objeto da sociedade, nos termos do ar-
tigo 173, da Lei nº 6.404 tomaram as seguintes deliberações: (i) reduzir o capital social, totalmente subscrito e integra-
lizado, no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), passando então o capital social de R$ 11.500.000,00 
(onze milhões e quinhentos mil reais) para R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), divididos em 
10.500.000 (dez mil e quinhentas) ações ordinárias, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moe-
da corrente nacional, pelas sócias, as quais receberão os valores proporcionais a sua participação; (ii) Considerado o 
item acima, o valor reduzido que caberá a cada uma das Acionistas será na ordem de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais), para cada uma, totalizando o valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) em moeda corrente nacional; (iii) 
Em virtude da redução do capital da Companhia, o artigo 4º do Estatuto Social da Companhia é alterado e passa a vi-
gorar conforme segue: “Capital Social e Ações – Artigo 4º. O capital social é de R$ 10.500.000,00 (dez mi-
lhões e quinhentos mil reais), dividido em 10.500.000 (dez milhões e quinhentas mil) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encer-
rados os trabalhos, lavrando-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. 1. ACIONISTAS: 
CYRELA BRAZIL REALTY S/A  EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, com sede e foro na Cidade de São Pau-
lo, no Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, nº 109, 2º andar, Sala 01 – Parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, inscrita no 
CNPJ sob o nº 73.178.600/0001-18, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Pau-
lo (JUCESP) sob o NIRE 35.300.137.728, neste ato representada por seu diretor Celso Antonio Alves, brasileiro, ca-
sado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 
18.915.800-1, inscrito no CPF sob o nº 094.422.628-07, em conjunto com sua procuradora Sigrid Amantino Barce-
los, brasileira, solteira, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 10.763.148-87, SJS/RS, inscrita no CPF 
sob o nº 005.004.980-16, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Ró-
cio, nº 109, 2º andar, Sala 01 - Parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000/ LUCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 00.424.129/0001-27, com sede na Rua do Rocio, 350 - 14º andar, sala 2 – 
Vila Olímpia – São Paulo/SP – CEP: 04552-000 neste ato representada por seu administradores Firmino Matias Lu-
cio Junior, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA/SP 0601848368, portador da cédula de identidade RG n° 
6.167.177 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 086.909.968-00, residente na Capital do Estado de São Paulo, com o en-
dereço comercial na Rua do Rocio, 350, sala 1, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP: 04552-000, e Wilson Pin-
to Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro naval, CREA/SP 601382491, portador da cédula de identidade RG n° 
6.531.873 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 052.425.568-70, residente na Capital do Estado de São Paulo, com o en-
dereço comercial na Rua do Rocio, 350, sala 1, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP: 04552-000. Confere com o 
original que se encontra lavrado no Livro nº 01 de Assembleias Gerais. Mesa: Wilson Pinto Rodrigues - Presiden-
te, Celso Antonio Alves - Secretário. Acionistas: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, Celso 
Antonio Alves - Diretor, Sigrid Amantino Barcelos - Procuradora, Lucio Empreendimentos e Participações Ltda. 
Wilson Pinto Rodrigues - Administrador, Firmino Matias Lucio Junior - Administrador.

Georges Ebel (*)       

De todos os anglicismos adotados pelo 
Brasil nos últimos anos, poucos se tornaram 
tão agradáveis aos ouvidos quanto o termo 
“pet friendly”. A verdade é que esta afeição 
aos animais de estimação, tão comum de 
ser vista em anúncios de restaurantes 
e lojas, nem sempre se transforma em 
ações práticas. É mais fácil você ver um 
cachorrinho assustado do lado de fora de 
um estabelecimento, amarrado, do que um 
tranquilo em espaço dedicado e seguro. 

Para o animal, esse é um stress desne-
cessário. Para o tutor, a certeza de não 
voltar para um lugar que trata seu amigo 
de quatro patas de forma inadmissível. 

Reconhecer a importância dos animais 
na vida social dos clientes com seriedade é 
ampliar o caminho para mais relacionamen-
tos e vendas. E isto tem relação com uma 
mudança cultural sobre o papel dos pets 
nas famílias. Segundo pesquisa realizada 
pelo IBGE, pelo menos 46% dos domicílios 
brasileiros mantêm um cachorro. 

As indústrias hoteleira e de turismo 
têm feito um trabalho interessante nesse 
sentido, abrindo suas portas para bichi-
nhos domésticos. Se a busca por termos 
como “hotel pet friendly” aumentou 238% 

na hora de realizar uma reserva online, a 
expressão “como levar cachorro no avião” 
nos mecanismos de busca teve incremento 
de 170% entre 2020 e 2021. 

Os dados, revelados pela empresa de 
analytics Decode, revelam a movimentação 
crescente de hotéis e empresas de aviação 
para atender animais. A jornada ideal do 
consumidor deve considerar agora relações 
diferentes no desenvolvimento de serviços. 
Este é um mercado que atingirá US$ 350 
bilhões até 2027, segundo a Comissão de 
Animais de Companhia.

Só nos EUA, tutores gastaram apro-
ximadamente 99 bilhões de dólares em 
2020 com seus animais de estimação, um 
aumento de 3% em relação a 2019 - o que 
indica tendência de alta. No Brasil, os “pais 
de pet” gastam em média 200 reais por 
mês com seus filhos peludos. E se engana 
quem acredita que os donos não levam 
seus companheiros em consideração na 
hora de decidir em qual lugar vão comer 
ou em qual loja vão comprar. 

É necessário que o “friendly” seja uma 
prioridade. Os locais precisam estar pre-
parados para proporcionar conforto e 
segurança aos animais de estimação e não 
apenas abrir a porta para que eles entrem. 
Este acolhimento deve considerar necessi-

dades básicas, como água, petiscos, local 
com temperatura e ventilação ideal, tapetes 
higiênicos são também importantes - e 
mais: : lugares muito barulhentos, sujos e 
mal cuidados podem fazer mal ao bichinho. 

A segurança deles deve ser prioridade. 
Amarrá-los no pé da mesa ou em uma 
haste de metal, não é seguro - e nem 
confortável. Ao assumir esse desafio, as 
empresas, portanto, devem se preparar 
para ir além da placa com o termo amigável 
em inglês. São necessárias ações concretas 
e adequadas para adaptar o local. E caso 
a possibilidade de alegrar o ambiente 
com o amor sincero dos animais não seja 
suficiente para justificar o investimento, 
a possibilidade de aumentar o lucro pode 
ser um bom incentivo. 

Ao invés de quebrar expectativas se 
passando por pet friendly quando não o 
é, as empresas precisam enxergar este 
cenário como uma possibilidade de ge-
rar conexão com os clientes. Na hora de 
pedirem a conta, comece a pensar que 
além do cafezinho, um biscoitinho para o 
cãozinho do seu cliente também será de 
muito bom tom. Os animais agradecem. 
Os donos, também. 

(*) - É fundador e CEO da PetParker.

Afinal, o que é ser pet friendly?

O trabalho intermitente 
vem ganhando força neste 
ano e a explicação está no 
fato de ser uma opção de 
contratação que pode favo-
recer as empresas, que têm 
demandas difíceis de prever, 
bem como os trabalhadores, 
que podem se beneficiar da 
flexibilidade e legalizar o 
chamado “bico”. Mas será 
que o trabalho intermitente 
pode de fato ser bom para 
todo mundo?

Para a advogada e especia-
lista em Direito do Trabalho, 
Karolen Gualda Beber (*), 
empregador e empregado 
podem se beneficiar dessa 
modalidade. “As empresas, 
além da economia - remu-
neram apenas o período 
trabalhado -, podem diver-
sificar seus profissionais 
criando possibilidades e 
gerando novos talentos. Já 
o profissional contratado,
pode firmar vários contratos, 
adquirindo experiências e
ampliando suas habilidades
e competências”.

Empregador e empregado podem se beneficiar dessa modalidade.

Tendência de crescimento para 
o trabalho intermitente

“As empresas, além da economia - remuneram apenas o período trabalhado -, podem diversificar seus 
profissionais criando possibilidades e gerando novos talentos. Já o profissional contratado, pode firmar 
vários contratos, adquirindo experiências e ampliando suas habilidades e competências”

direitos, proporcionalmente 
a esse período. Entre eles, 
destacam-se: o 13º salário; 
FGTS; INSS; férias remune-
radas; pagamento de hora 
extra, e o repouso semanal” 
explica a advogada ao desta-
car os pontos de alerta para 
as empresas na contratação 
de trabalhadores intermi-
tentes. 

“Elas devem ficar atentas à 
formalização desses contra-
tos e à gestão desses traba-
lhadores. A obediência aos 
requisitos e o controle das 
convocações e das jornadas, 
são pontos de grande im-
portância que podem levar 
ao sucesso da modalidade 
na empresa. Já uma gestão 
equivocada pode desconfi-
gurar o contrato, expondo 
o empregador ao risco de
questionamentos judiciais
e eventuais condenações
trabalhistas”, conclui Beber.

(*) - Advogada especialista na área do 
Direito do Trabalho, com experiência 

em contencioso trabalhista, é 
coordenadora da área trabalhista do 

Natal & Manssur (www.nmaa.com.br). 

Mas os números poderiam 
ser mais promissores se 
não houvesse grande inse-
gurança jurídica. “No STF 
tramitam ações de incons-
titucionalidade alegando a 
precarização do trabalho. 
Isso porque o pagamen-
to de salário depende da 
convocação e do período 
trabalhado”, explica a ad-
vogada, ao esclarecer que, 
diferente do trabalhador 
eventual, que está sujeito 

apenas às garantias dos 
termos do contrato firmado 
com a empresa contratante, 
o trabalhador intermitente é 
um empregado formal com
registro em carteira.

“O trabalho intermitente 
tem garantidos todos os 
direitos trabalhistas e pre-
videnciários. Trazido na 
Reforma Trabalhista de 2017 
é previsto no §3 do artigo 
443 da CLT sendo remune-
rado com salário e todos os 
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São Paulo, terça-feira 22 de fevereiro de 2022Economia 5

O que esperar do 
aprendizado corporativo 

neste ano

As demandas dos 
profissionais vêm 
mudando – seja por 
home office ou por 
trabalho híbrido, por 
conta da pandemia, 
ou por mais políticas 
de diversidade e 
inclusão

Essas mudanças, junto 
com as constantes 
transformações nas 

funções que os profissionais 
desempenham, requer que 
eles adquiram novas habilida-
des – principalmente as power 
skills (também chamadas 
de soft skills ou habilidades 
comportamentais). Lide-
rança, trabalho em equipe 
e comunicação são alguns 
exemplos de power skills, 
competências que não são 
apenas interessantes para o 
mundo corporativo – mas 
fundamentais. 

As empresas, visando atin-
gir os melhores resultados 
possíveis, devem oferecer 
treinamentos para os seus 
funcionários conquistarem 
essas habilidades. E, se os 
cursos online já eram a op-
ção mais prática e atualizada 
possível antes da pandemia, 
hoje também são uma opção 
segura.

De acordo com um relatório 
que divulgamos pela Udemy 
Business, chamado ‘2022 
Workplace Learning Trends’, 
as principais tendências de 
aprendizado de power skills 
no mundo corporativo para 
2022 estão relacionadas a 
temas como comunicação e 
trabalho em equipe, liderança 

e gestão, produtividade e co-
laboração e desenvolvimento 
pessoal e bem-estar.

Entre as habilidades de 
comunicação e trabalho em 
equipe, por exemplo, a que 
mais cresceu em consumo en-
tre 2020 e 2021 por parte dos 
profissionais foi assertividade, 
com um aumento de 250%. 
Já entre as competências de 
liderança e gestão, o maior 
crescimento foi em cursos 
de diversidade e inclusão, um 
aumento de 205%. Compe-
tências táticas, como análise 
de Excel, também tiveram 
crescimentos expressivos no 
mesmo período – no caso da 
habilidade em questão, de 
195%. 

Já entre as competências 
técnicas, gestão de banco 
de dados cresceu 475%, por 
exemplo. Habilidades como 
essas têm sido requisitadas 
pelas empresas inclusive de 
profissionais que não traba-
lham diretamente com dados. 
No Brasil, algumas das power 
skills que mais aumentaram 
em consumo por parte dos 
profissionais foram gestão de 
tempo, com um crescimento 
de 226%, e liderança, com um 
crescimento de 116%. 

A demanda por essas ha-
bilidades pode ter se inten-
sificado na pandemia porque 
mais profissionais passaram a 
trabalhar de casa e encontra-
ram o desafio de se adaptar 
a esse novo modelo. Seja 
em power skills, habilidades 
táticas ou técnicas, o que 
podemos esperar do apren-
dizado corporativo é que ele 
seja atualizado, útil, prático 
e… online!

(*) - É diretor regional da Udemy para 
a América Latina (www.udemy.com).

Raphael Spinelli (*)

D - Turismo na Itália
Uma petição online foi lançada para pedir a retomada do turismo brasi-
leiro no território italiano, em meio ao avanço da campanha de vacinação 
anti-Covid e a melhora da situação epidemiológica. A iniciativa foi criada 
pelo “Movimento #tornabrasile” e solicita uma “paridade e igualdade 
de regras ao Brasil em conformidade com o avanço da campanha de 
vacinação e índices de contágio de países em situação equivalente”.  A 
petição, que pode ser assinada na plataforma Change.org. (https://chng.
it/CHs26XWP), foi lançada após o governo italiano determinar, no último 
dia 1º de fevereiro, a prorrogação do veto da entrada de  brasileiros na 
Itália para até o dia 15 de março, por conta da pandemia (Ansa).

E - Transformação Digital
A preparação para atuar em um novo mercado, tecnológico, digital e 
convergente, que busca inovação e crescimento. Este é o objetivo do 
curso Inovação e Transformação Digital, organizado pela Associação de 
Marketing Promocional/ Live Marketing, para a próxima quinta-feira (24). 
Com duração de três horas, o conteúdo é voltado para empresários e 
profissionais e abordará diversos tópicos, como modelagem de negócios 
exponenciais e digitais; processo de inovação e criatividade; mindset de 
crescimento para construir visão digital; organizações digitais X cultura 
digital; marketing digital, data driven e growth hacking; a importância 
das métricas e KPIs na condução da transformação. Mais informações 
(www.sympla.com.br/inovacao-e-transformacao-digital__1444358).

F - Mulheres de Eventos 
Empoderamento, liderança, carreira e superação da mulher em corporações 
e na indústria de eventos serão abordados durante o Mulheres de Eventos 
2022, que acontece na próximo quinta-feira (24), a partir das 14h, com 
acesso gratuito online. O encontro, idealizado pela CEO da Evento Único, 
Roberta Nonis, é voltado para mulheres de todos os setores e terá palestras 
sobre carreira e saúde além de trajetórias inspiradoras e emocionantes de 
mulheres executivas, e foi criado com o objetivo de discutir o papel da mulher 
no mercado de trabalho e os benefícios que a equidade e sororidade trazem 
à sociedade e aos negócios. As inscrições já estão abertas pelo: (www.even-
to-unico.com/event-details/mulheres-de-eventos-2022). O acesso é gratuito. 

G - Investimento Estratégico 
A Advent International, um dos maiores e mais tradicionais investidores 
globais de private equity, anuncia que passará a deter participação de 

A - Autotestes de Covid 
A Anvisa, após análise dos requisitos de segurança, eficácia, usabilidade 
e gerenciamento de riscos, aprovou o primeiro autoteste de Covid no 
Brasil: O Novel Coronavirus Autoteste Antígeno, importado pela em-
presa brasiliense CPMH Produtos Hospitalares. O produto, produzido 
pela empresa chinesa Bioscience Diagnostic Technology, atende aos 
critérios técnicos de qualidade e desempenho definidos pela agência 
reguladora e pela Fiocruz. O modelo permite o resultado em 15 minutos 
e poderá ser utilizado como mais uma ferramenta para o enfrentamento 
da pandemia. O Autoteste Novel pode ser utilizado entre o 1° e o 7° 
dia do início de sintomas (como febre, tosse, dor de garganta, coriza, 
dores de cabeça e no corpo, por exemplo). Mais informações: (https://
www.cpmh.com.br/).

B - Estratégia Figital
O Banco Bmg divulgou seus resultados consolidados do 4º Trimestre 
de 2021, encerrado em 31 de dezembro de 2021, assim como seu 
balanço anual. Em dezembro de 2021, o Bmg atingiu 9,1 milhões 
de clientes totais, um crescimento de 50,5% nos últimos 12 meses, 
considerando o critério do Banco Central. Vale ressaltar que 57% 
deles possuem algum tipo de produto de crédito contratado. Apoiado 
na estratégia figital, que une o melhor dos mundos físico e digital, o 
Bmg conseguiu aumentar em 2,4 vezes a quantidade de contas nos 
últimos doze meses, totalizando 6,3 milhões de contas digitais, com 
crescimento nos indicadores transacionais e de uso do banco digital. 
O volume de cash in nas contas dos clientes atingiu R$ 10 bilhões 
ao longo de 2021.

C - Setor Logístico
Entre os dias 15 e 17 de março, no São Paulo Expo, acontece a Inter-
modal South America 2022, maior evento da América Latina dedicado a 
logística, intralogística, transporte de cargas, comércio exterior e tecno-
logia associada a estes segmentos - que, neste ano, chega a 26ª edição e 
marca o reencontro dos mais renomados fornecedores, formadores de 
opinião e key players destes setores com os profissionais do mercado 
(após dois anos unicamente online). A feira será promovida de maneira 
híbrida e os visitantes poderão acompanhá-la tanto fisicamente quanto 
virtualmente, com transmissão de todos os conteúdos programados. São 
mais de 200 marcas expositoras, nacionais e internacionais, que trazem 
aquilo que há de mais moderno no mercado ao público do evento. Mais 
informações: (www.intermodal.com.br).

25% no Grupo Tigre, multinacional brasileira líder em soluções para 
construção civil e cuidado com a água. O investimento, de R$ 1,350 
bilhão, dará suporte financeiro e estratégico para os planos de expan-
são da Tigre no Brasil e no mercado internacional. Essa é a primeira 
vez que a companhia fundada e controlada pela família Hansen passa 
a ter participação de um fundo de private equity em seus mais de 80 
anos de história. Reconhecida como marca ícone na categoria de tubos 
e conexões, a Tigre tem mais de 15 mil produtos no portfólio e está 
presente em cerca de 30 países. 

H - Accounting Journey 
Tendo como propósito o desenvolvimento constante de pessoas, a 
KPMG Business School anuncia o lançamento de um projeto inovador. 
A Accounting Journey será uma maratona de super eventos sobre 
contabilidade e acontecerá em diferentes meses deste ano. O primeiro, 
nomeado Cyber Summit, acontece em 17 de março, das 9h às 18h.  O 
evento reunirá especialistas para falar sobre as principais atualizações 
e novidades do mundo contábil em palestras com uma super tecnologia 
pensada para engajar os participantes. Contará com temas Hot Topics 
do ano como: cibersegurança na contabilidade, riscos cibernéticos, 
proteção de dados, entre outros. A maratona Accounting Journey vai 
agitar o mercado de educação contábil. Saiba mais: (https://materiais.
kpmgbrasil.com.br/accountingjourney).

I - Fretes Rodoviários 
A FreteBras, maior plataforma online de transporte de cargas da América 
do Sul, acaba de lançar a 6ª edição do “Relatório FreteBras - O Trans-
porte Rodoviário de Cargas”, com base na análise de 8 milhões de fretes 
publicados em 2021. O volume de fretes rodoviários no Brasil aumentou 
37,6% no ano passado em comparação com 2020. O forte movimento de 
digitalização impulsionou o crescimento de transações na plataforma 
FreteBras, o que tem ajudado empresas a reduzir os custos do transporte 
em até 23%, atacando novos mercados e conseguindo mais agilidade nos 
processos. Segundo a pesquisa, o ano de 2021 foi marcado por diversos 
desafios, pautados principalmente pelo cenário político-econômico in-
terno e agravado pelas incertezas da pandemia. Saiba mais em (https://
pagina.fretebras.com.br/relatorio-fretebras-6-edicao).

J - Aquicultura e Negócios 
Entre os dias 24 e 27 de maio, em São José do Rio Preto, acontece a 
11ª Aquishow Brasil. Após um hiato de dois anos, devido à pandemia, 
são esperadas 5 mil pessoas de diversas regiões do Brasil e dos países 
vizinhos. Serão montados um galpão de cerca de 3,4 mil metros quadra-
dos, que abrigará 91 stands, e um auditório de 600 metros quadrados, 
para receber atividades com foco técnico e comercial. Haverá, ainda, 
uma represa de 5 mil metros quadrados, e um showroom, de mais de 
um hectare, com 26 viveiros escavados, 12 viveiros revestidos e 16 
viveiros de terra. Também, é planejado um painel para discutir o papel 
da mulher na aquicultura. Mais informações e programação em: (www.
aquishowbrasil.com.br).

Segundo projeção do 
Boletim Focus, divul-
gado ontem (21) pelo 

Banco Central, o Índice de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) deve fechar este 
ano em 5,56%. Há uma sema-
na a projeção do mercado era 
de que a inflação terminasse 
o ano em 5,5%. Há quatro
semanas a previsão era de
5,15%. Para 2023, o mercado 
manteve a expectativa da
semana passada em relação
à evolução do IPCA.

A projeção desta semana 
aponta uma inflação de 
3,5%. Há quatro semanas, 
a projeção era de inflação 
de 3,4% no próximo ano. Já 
para 2024, o mercado elevou 
a projeção de inflação para 
3,09%, ante os 3,04% pro-
jetados na semana passada.

Divulgado semanalmente, 
o Boletim Focus reúne a
projeção do mercado para
os principais indicadores
econômicos do país. Na

Divulgado semanalmente, o Boletim Focus reúne a projeção do 
mercado para os principais indicadores econômicos do país.

Desde ontem (21), os aeroportos da Austrália vol-
taram a ficar movimentados. Ao fim de quase dois 
anos, o país que tinha aplicado algumas das medidas 
mais rígidas do mundo para combater a pandemia, 
reabre pela primeira vez as fronteiras. Um voo da 
Qantas, proveniente de Los Angeles, foi o primeiro 
a aterrissar em Sydney, às 6h20 locais. Seguiram-
se voos de Tóquio, Vancouver e Singapura. No ano 
passado, alguns australianos foram autorizados a 
regressar, mas a maioria de visitantes permaneceu 
longe do país. 

Ao fim de quase dois anos, quem está vacinado 
com duas doses não precisa ficar em quarentena, ao 
contrário dos não vacinados, que terão de esperar 
14 dias em um hotel, por conta própria. A região da 
Austrália Ocidental é a única parte do território que 
só abrirá portas em 3 de março e vai exigir vacinados 
com as três doses.

“Que notícia maravilhosa para a nossa indústria de 
turismo e para as 660 mil pessoas nela empregadas”, 
afirmou Dan Tehan, ministro do Comércio, Turismo 
e Investimento. O presidente executivo da Qantas, 
Alan Joyce, estima que a transportadora nacional 
conduza esta semana mais de 14 mil passageiros 
para a Austrália e declara : “É justo dizer que todos 
esperamos muito tempo para receber os visitantes 
de volta ao país”.

Para o gestor, o momento pode marcar “o início do que 

Quem está vacinado com duas doses não 
precisa mais ficar em quarentena.
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Mercado financeiro eleva 
projeção da inflação para 5,56%

O mercado financeiro aumentou pela sexta vez consecutiva a previsão de inflação para 2022

Em comunicado, o Copom 
indicou que continuará a 
elevar os juros básicos até 
que a inflação esteja contro-
lada no médio prazo. Para 
o fim de 2023, a estimativa
do mercado é de que a taxa
básica caia para 8% ao ano.
E para 2024, a previsão é
de Selic em 7,38% ao ano,
ante os 7,25% da projeção
da semana anterior.

A expectativa do merca-
do para a cotação do dólar 
em 2022 caiu novamente, 
ficando em R$ 5,50, ante 
os R$ 5,58 projetados na 
semana passada. Para o 
próximo ano, a previsão do 
mercado também diminuiu, 
passando de R$ 5,45 para 
R$ 5,36. Para 2024, a es-
timativa para a cotação da 
moeda americana diminuiu 
ligeiramente pela terceira 
semana seguida, passando 
dos R$ 5,32 projetados na 
semana passada, para R$ 
5,30 (ABr).

projeção dessa semana, o 
Focus também manteve a 
previsão do PIB registrada 
há sete dias. 

A nova projeção é de alta 
no PIB de 0,3%, em 2022. 
Para 2023, o Focus também 
registrou a mesma expec-
tativa de PIB da semana 
passada, de 1,5%. Há quatro 
semanas a previsão era de 
que o PIB crescesse 1,69%, 
em 2023. Para 2024, a pro-

jeção se manteve estável, 
ficando em 2%. O mercado 
manteve a previsão para a 
taxa básica de juros, a Selic, 
para 2022. Na projeção, a 
Selic deve encerrar o ano 
em 12,25%. Há quatro se-
manas, a projeção era de 
que os juros ficassem em 
11,75%.

No início do mês, o Copom 
aumentou a taxa de juros de 
9,25% para 10,75% ao ano. 

Fronteiras internacionais australianas 
reabrem ao fim de dois anos

muitos acreditam ser uma recuperação longa e lenta 
para o setor de turismo, devastado pela pandemia”.

“Acho que veremos uma recuperação muito, muito 
forte”, acrescentou o ministro Dan Tehan no aero-
porto de Sydney, vestindo uma camiseta onde se lia 
“Wellcome back” (“Sejam bem-vindos”). Em 2019, a 
Austrália recebeu cerca de 9,5 milhões de visitantes 
estrangeiros e a expectativa é que o setor de turismo 
se recupere, depois de ter sido sufocado pelas proi-
bições de viagens (ABr).

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3
FATO RELEVANTE

O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco”), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 
6.404/1976, conforme alterada e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44/2021, comunica aos seus 
acionistas e ao mercado em geral que, em 17 de fevereiro de 2022, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) deferiu par-
cialmente o pedido de tratamento excepcional apresentado pelo Banco com base no art. 3.1.1 do Regulamento do Ní-
vel 1 de Governança Corporativa (“Regulamento”) acerca do desenquadramento do percentual mínimo de ações em 
circulação. Nesse sentido, a B3 autorizou o Banco, em caráter extraordinário, a manter temporariamente o free  oat 
abaixo do percentual mínimo exigido pelo Regulamento, devendo manter em livre circulação, concomitantemente e no 
mínimo, ações representativas de 15% de seu capital social e 47% do total de ações preferenciais até sua recomposi-
ção (isto é, até o atingimento, concomitantemente e no mínimo, de 15% do capital social do Banco e 50% do total de 
suas ações preferenciais em circulação no mercado). O prazo para recomposição expira em 17.11.2022. Como condi-
ções para a manutenção do tratamento excepcional concedido pela B3, o Banco deverá reformar seu estatuto social 
para prever que o Conselho Fiscal terá funcionamento permanente, além de permanecer observando medidas robus-
tas de governança corporativa, tais como (i) a manutenção, no estatuto social do Banco, da cláusula compromissória 
de arbitragem; do direito de tag along de 100% para os acionistas minoritários, incluindo os titulares de ações prefe-
renciais, em caso de alienação de controle; da previsão de, no mínimo, 2 membros ou 20% de conselheiros indepen-
dentes, o que for maior; bem como (ii) a obrigação de divulgação em inglês de fatos relevantes, informações sobre pro-
ventos, por meio de avisos aos acionistas ou comunicados ao mercado e comunicação de seus resultados (press relea-
se de resultados); e (iii) a obrigação de realização de teleconferências de resultados até, no máximo, 5 dias úteis após 
a divulgação de informações fi nanceiras (incluindo as trimestrais) pelo Banco. O Banco manterá seus acionistas e o 
mercado informados sobre desdobramentos relevantes acerca do assunto objeto deste Fato Relevante. 

São Paulo, 18 de fevereiro de 2022.
MARCO ANTONIO ANTUNES

Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores
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Um eterno  
recomeçar

A cada estação do ano, 
o Brasil ganha um 
carimbo. 

Neste momento, a mar-
ca aponta para cerca 
de 650 mil mortos da 

pandemia, quase 30 milhões 
de contaminados e mais de 
180 mortos na tragédia de Pe-
trópolis, RJ. As intempéries do 
ciclo de chuvas, crateras, de-
vastação e mortes, típicos dos 
meses de janeiro e fevereiro na 
região Sudeste, cedem lugar à 
descontração, por ocasião do 
período carnavalesco, na cabal 
demonstração de que o slogan 
pátrio nunca foi ordem e pro-
gresso, mas o eterno recomeço 
que a ampulheta do tempo, 
vira e mexe, impõe como o 
nosso conceito de devir. Mas 
nesse ano, face à pandemia 
do Coronavírus, o tempo de 
dor e tristeza se prolongará, 
pois o carnaval não será a festa 
da descontração e alegria que 
tanto faz a fama do Brasil no 
mundo.

O fato é que nossas tropi-
cais plagas veem agravadas 
suas mazelas de início de ano, 
com os cemitérios lotados de 
pessoas que não resistiram 
ao furor de um vírus e à au-
sência de políticas públicas 
voltadas para a prevenção de 
catástrofes. Entoamos nesse 
momento o canto das mortes 
anunciadas. E as tragédias que 
se abatem sobre milhões de 
famílias se multiplicam aqui e 
ali, a exibir as contradições de 
um território continental, farto 
de chuvas em alguns espaços 
e carente em outros.

A falta de quase tudo es-
tampa sua face horrenda 
pelos logradouros de todos os 
quadrantes. Pedintes se amon-
toam em seus farrapos por 
baixo de pontes e viadutos. A 
criminalidade, particularmen-
te na forma de assaltos à mão 
armada, se expande. Muitos 
morrem de inanição por falta 
de alimento adequado. Mas o 
estouro das verbas públicas 
daqui a pouco abrirá os currais 
eleitorais, irrigando mandatos 
e escancarando os buracos do 
Estado.

A estética da miséria desfila 
gritos de horror e comoção, 
com as ruas superlotadas por 
águas de inundação e os obje-
tos que sobraram das casas que 
desmoronaram nas enchentes. 
As forças naturais recebem as 
críticas, mas a mãe natureza 
não tem tanta culpa. A obra de 
devastação a cargo do homem, 
em sua incessante obstinação 
para apressar o fim do planeta, 
é a principal responsável por 
catástrofes. 

E no Brasil, basta olhar 
para os orçamentos para 

percebermos que os recursos 
acabam sendo desviados para 
outros fins que não os da pre-
venção contra catástrofes. Os 
homens públicos deveriam ir 
ao paredão da vergonha por 
não construírem barreiras 
preventivas nos espaços que 
administram. Deixam-se levar 
por um obreirismo que confere 
visibilidade e votos, incremen-
tando o Custo Brasil, e frequen-
temente se esforçando para 
apagar rastros de antecessores 
e motivar comparações que os 
favoreçam.

A lama tóxica invade cidades 
mineiras e regiões fluminen-
ses. O trabalho voluntário 
mostra a solidariedade de 
brasileiros, mas não evitam 
a maré de improvisação que 
grassa na administração de 
Estados e municípios, onde 
interesses de máfias do poder 
público se unem aos interesses 
de grupos privados. Em São 
Paulo, gigantesca cratera se 
abre no caminho do metrô, a 
sinalizar a incúria de adminis-
tradores e consórcios formado 
por empreiteiras. 

A pecúnia desempenha pa-
pel central na tragédia. No país 
da improvisação, qualidade 
se confunde com quantidade. 
Para arrematar o mosaico de 
desleixo, competências cons-
titucionais são distribuídas 
de maneira irregular entre 
os entes federativos. União, 
estados e municípios repartem 
áreas comuns como servi-
ços sociais, meio-ambiente e 
habitação etc. O resultado é 
uma sobreposição de ações, 
particularmente nos palan-
ques midiáticos, aqueles que 
impressionam eleitores. 

Enquanto isso, projetos 
escondidos, como os de sa-
neamento, são relegados ao 
segundo plano. Um governo 
eficaz é aquele com aptidão 
para prever problemas e an-
tecipar soluções. Onde estão 
esses governos? A ausência 
de planejamento se faz ver em 
toda a parte. Os fatos de hoje 
se repetiram no passado e se 
multiplicarão no amanhã. Um 
eterno retorno, ou, se prefe-
rirem, um eterno recomeço. 

Uma luzinha de esperança se 
acende no meio da escuridão, 
sob o clamor de contingentes 
cada vez maiores que saem de 
seus barracos, nas margens, 
para exigir dos mandatários o 
atendimento de suas deman-
das. Sob pena dos governantes 
não terem o benefício de uma 
segunda vez em seus feudos 
de poder.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

News@
Solução de negócios multicanal e focado na 
experiência do usuário

@O Grupo FCamara, consultoria de transformação digital e soluções 
em tecnologia, lança o serviço especializado na plataforma VTEX 

IO, denominada WeTecx, que visa atender ao mercado cada vez mais 
exigente de e-commerce. O novo serviço especializado em VTEX IO, 
nova tecnologia da plataforma VTEX permite maior customização 
de acordo com a particularidade de cada negócio, possibilitando 
o desenvolvimento de softwares de alta qualidade e integração às 
lojas virtuais, lojas físicas e outros canais de vendas, proporcionando 
uma verdadeira experiência omnichannel e entregando uma  melhor 
experiência ao usuário final (www.fcamara.com.br/).

Cem vagas abertas para profissionais de 
tecnologia da informação

@O SiDi, um dos principais institutos de ciência e tecnologia (ICTs) 
do país, está com mais de cem vagas abertas para profissionais da 

área de TI, para atuação no modelo de trabalho remoto ou híbrido, em 
suas três unidades - Campinas (SP), Recife (PE) e Manaus (AM). O 
objetivo é atender ao aumento da demanda de projetos de empresas, 
de vários setores, que estão investindo em transformação digital e à 
própria expansão do instituto, que atua principalmente no desenvolvi-
mento de soluções de Inteligência Artificial (IA), software em nuvem, 
segurança cibernética e aplicações para PCs (www.sidi.org.br/vagas).

TI

Parcerias com Proptechs são 
alternativas para o Mercado Imobiliário

Nos próximos meses, alguns acontecimentos impactarão a economia do Brasil. Eventos como anúncios das 
recorrentes subidas da Taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), eleições presidenciais e 
Copa do Mundo são alguns dos itens previstos neste calendário. Assim como em todos os segmentos, o 
mercado imobiliário também sentirá os reflexos dessas ocasiões.

AI/Hiperdados
Wagner Dias (*)

Nosso país passa por um período 
em que  o panorama de inves-
timentos no mercado imobili-

ário apresenta maiores desafios que 
em momentos anteriores recentes. 
Construtoras e incorporadoras devem 
adotar posturas que sejam favoráveis 
aos seus projetos. Soluções para re-
solver este problema podem surgir de 
diversos lados, especialmente com o 
foco em tecnologias que servem para 
sanar as dores dessas incorporadoras 
e auxiliarem essas empresas  a estar à 
frente de seus concorrentes. 

O papel das proptechs
Para fugir desses problemas de 

mercado, é preciso driblar incertezas 
sobre a economia. No caso do mercado 
imobiliário, fazer análises minuciosas 
sobre os projetos que estão sendo 
planejados. Para obter êxito, as incor-
poradoras precisam ser assertivas na 
escolha dos negócios em que investirão 
antes mesmo de adquirir o terreno onde 
construirão um empreendimento.

Para cumprir esta etapa delicada 
do processo, investir em soluções 
oferecidas por proptechs (startups do 
mercado imobiliário) é fundamental 
para diminuir os riscos e acertar em 
cheio o modelo e a localização do em-
preendimento.

Há no mercado um variado cardápio 
de proptechs, tanto as que auxiliam no 
projeto e na viabilidade de um empre-
endimento, quanto as que são procu-
radas pelas incorporadoras em outras 
fases do projeto, aquisição, construção 
e até mesmo na reta final das obras. 

É óbvio que investir em parcerias 
com startups não é a resolução de 
todos os problemas das construtoras e 
incorporadoras neste ano. Mas é uma 
saída que pode acelerar etapas que 
normalmente levariam meses. Além do 
mais, se mostra a mais viável e dispo-
nível para o mercado neste momento. 

O apoio tecnológico, criatividade e 
uma boa gestão financeira, mesclados 
com  o foco no consumidor final, po-
dem ser a chave para o sucesso das 
incorporadoras nos próximos meses.

Outras dificuldades
O mercado imobiliário deverá ainda 

sofrer com o aumento da Selic, que é 
uma tendência para os próximos me-

ses. Por isso, investidores devem ter 
opções mais lucrativas em seu radar 
de aportes, opções que oferecem maior 
rentabilidade, menos riscos e liquidez 
imediata, o que dificilmente é encon-
trado em investimentos no mercado 
imobiliário. Com isso, outras opções 
de investimentos devem tomar o lugar 
dos investimentos imobiliários. 

Assim, o capital que antes era investi-
do em negócios no mercado imobiliário 
deve estar abaixo quando comparado 
com os valores que foram investidos 
em 2021, período em que a Selic era 
mais baixa do que é neste momento. 
Afinal, com as incertezas que pairam 
no cenário econômico, social e político, 
investidores buscam investimentos que 
ofereçam menor risco e sejam mais 
rentáveis.

Até então, o presidente da Caixa Eco-
nômica Federal anunciou que os juros 
para quem for adquirir uma nova casa 
própria serão mantidos mesmo com 
a alta da taxa Selic  Afinal o sistema 
financeiro da habitação é baseado no 
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço), o que mantém o consumo 
imobiliário aquecido, tendo em conta 
que a CEF detém mais de 60% dos 
financiamentos imobiliários do Sistema 
Financeiro da Habitação Nacional. O 
número de aquisições poderá cair neste 
ano mais pelo receio da população em 
assumir uma dívida neste cenário de 
incertezas do que pelo custo do capital.

Quando as coisas devem 
melhorar? 

O cenário do mercado imobiliário é 
desafiador até o fim deste ano, mas a 

tendência é que no próximo ano as 
coisas melhorem. Com o passar das 
eleições presidenciais, o governo que 
for eleito deve focar na retomada eco-
nômica do país. 

Para que a melhora seja concretiza-
da, é necessário que haja redução das 
taxas de juros. Isso exigirá cautela da 
equipe econômica do governo a ser  
eleito. Além disso, este precisará de 
atenção, visão e inteligência para agir  
no momento certo para implementar 
essa medida. Com isso, o mercado imo-
biliário deve voltar a receber maiores 
aportes e se reestruturar depois de um 
período difícil. 

A previsão é que em 2023 o mercado 
esteja mais aquecido. As altas das taxas 
de juros não fazem mais sentido para 
um país como o Brasil. Tendo isso em 
mente, as incorporadoras precisam 
focar em fazer análises minuciosas de 
mercado, buscando o maior número 
possível de informações relevantes e 
indicadores sobre as inúmeras pos-
sibilidades de desenvolvimento de 
empreendimentos imobiliários. 

O desafio é grande, mas há alterna-
tivas que podem influenciar para que 
2022 deixe de ser um ano que seria 
"para se esquecer" e se transforme em 
um ano "para se comemorar". Investir 
em serviços oferecidos por proptechs, 
idealizar planos de negócios focados na 
realidade dos consumidores finais e ter 
ciência dos obstáculos que serão en-
frentados pelo setor neste ano podem 
ser a chave do sucesso para superar os 
próximos desafios.

(*) É CEO da Hiperdados.

SSE: o lado seguro da força do SASE
A explosão do interesse da indústria 

pela arquitetura SASE não é de se ad-
mirar. Em uma era em que as empresas 
buscam cada vez mais por flexibilidade 
e agilidade, o Secure Access Service 
Edge chegou com tudo e salvou muitas 
empresas nesses últimos tempos tão 
turbulentos. E a tendência só aumenta. 
Segundo o Gartner, até 2025, pelo menos 
60% das empresas terão estratégias e 
cronogramas definidos para a adoção do 
SASE, abrangendo acesso de usuário, 
filial e borda, comparado a 10% em 2020.

 
Agora, em 2021, o Gartner criou a 

terminologia Security Service Edge 
(SSE), uma evolução do SASE. Fato é 
que os dois conceitos – SASE e SSE – 
são fundamentais para a construção de 
arquiteturas de segurança e de redes 
para as empresas e usuários que utilizam 
a nuvem, se tornando vitais para a conti-
nuidade dos negócios. E daqui em diante, 
os dois, juntos, dominarão a segurança 
corporativa moderna e das redes. 

SASE: os alicerces da segurança 
O SASE é a estrutura para projetar a 

arquitetura de segurança e de redes em 
um mundo no qual o uso das aplicações 
em nuvem acontece o tempo todo e em 
todos os lugares. A estrutura SASE inclui 
as tecnologias necessárias e a maneira 

Gateway (SWG) e Zero Trust Network 
Access (ZTNA). 

Uma maneira simples de pensar sobre 
SSE é enxergá-lo como "o lado seguro da 
força" do SASE, que gerencia o acesso e a 
proteção dos dados de uma empresa e, em 
muitos casos, define o que é crucial para 
a vantagem competitiva dos negócios.  

SASE é o plano total e SSE é um sub-
conjunto dos requisitos gerais do SASE 
com foco em vários componentes essen-
ciais relacionados à segurança. E quando 
esse plano de segurança é adquirido de 
um único fornecedor de plataforma, as 
empresas atingem a eficiência de ope-
ração e a economia que sequer um dia 
imaginaram. 

A eficácia da proteção de dados com 
SSE dentro da arquitetura SASE exigem 
um contexto detalhado que os meca-
nismos legados de defesa hospedados 
na nuvem são incapazes de fornecer. O 
SASE pode apoiar as transformações de 
redes e de segurança, mas somente com 
a ênfase certa no contexto o SSE pode 
gerar uma transformação de sucesso 
na empresa, que pode ser relacionada 
diretamente com a proteção dos dados 
e contra ameaças. 

(Fonte: Jason Clark, Chief Strategy Officer da Netskope )

como são integradas e fornecidas, não 
apenas para corresponder à flexibilidade e 
economia do acesso à nuvem, mas também 
para se alinhar com a evolução das práticas 
de avaliação, aquisição e implementação 
nos negócios. 

Atualmente, os ambientes de negócios 
priorizam a nuvem e demandam mudanças 
na segurança desse cenário que ficou sem 
um perímetro. Outro desafio é fazer com 
que a segurança acompanhe os dados, 
mais conhecidos hoje como os ativos mais 
importantes de uma empresa. 

A arquitetura SASE faz a transição 
das capacidades essenciais de redes e 
de segurança para a nuvem, eliminando 
os appliances baseados em perímetros e 
produtos legados. Além disso, fornece 
acesso seguro e confiável aos serviços, 
aplicações e dados da web, com princí-
pios de Zero Trust aplicados ao longo 
de todo o processo para alcançar a 
confiança adaptativa contínua durante 
cada interação.

 
SSE: Os recursos de segurança que 
garantem a vitória do SASE 

O SSE é um termo que descreve a pilha 
de segurança que sustenta a jornada SASE 
de uma empresa, e inclui Cloud Access 
Security Broker (CASB), Secure Web 

Wagner Dias, CEO da Hiperdados. 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

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

Banco BMG S.A.

BANCO

Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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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: DOuGLAS ALuIzIO SAnTOS DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 19/01/1998, cozinheiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Marcos de Souza e de Lucineide Santos da Silva; A pretendente: 
AnA FLAVIA ARAujO DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 21/03/1999, 
promotora de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de José Edivaldo dos Santos

O pretendente: DéCIO RICARDO DOmInGuES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
16/06/1978, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Jurandir Domingues e de Sonia Regina Cavalari Domingues; A pretendente: 
uLLyARA BAChIEGA FOGAçA, brasileira, solteira, nascida aos 14/09/1994, bancária, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Rubens 
Fogaça e de Josefa de Fátima Bachiega.

O pretendente: FERnAnDO ALVES SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
10/10/1969, corretor de imóveis, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Lourival Alves Santos e de Cecilia Pedro dos Santos; A 
pretendente: SAnDRA REGInA ELIAS, brasileira, solteira, nascida aos 22/06/1970, 
pedagoga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de José Raimundo Elias e de Maria de Lourdes Oliveira.

O pretendente: jOãO ALVES FEITOSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/12/1977, 
marceneiro, natural de Bodocó - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Osmar Alves Feitosa e de Maria Francisca Alves; A pretendente: RAquEL ALVES 
FERREIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 29/09/1981, cabeleireira, natural de Nova 
Belém - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Vicente Ferreira e de 
Esmeralda Alves Ferreira.

O pretendente: jOSABADE VERISSImO mOuRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/05/1981, motoboy, natural de Maceió - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Josaphat Verissimo de Medeiros e de Eliene Verissimo Moura; A pretendente: 
GRACIELA jOSE DE SAnTAnA, brasileira, solteira, nascida aos 24/10/1987, ajudante 
de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Maria Jose Santana.

O pretendente: BRunO FERREIRA GOnçALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/06/1990, vistoriante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Laudevy Mauricio Gonçalves e de Lucilea Ferreira de Carvalho; A pretendente: 
VAnESSA SAnTOS FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 06/06/1990, leiturista, 
natural de Vitória - ES, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ginovaldo 
Durval Ferreira e de Maria de Lourdes dos Santos.

O pretendente: ALExAnDRE POnTES mACIEL DA SILVA, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 29/08/1981, auxiliar administrativo, natural de Osasco - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio Tadeu da Silva e de Juraci Pontes Maciel 
da Silva; A pretendente: mARILEnE mOREIRA GOmES, brasileira, solteira, nascida 
aos 28/05/1982, arrumadeira, natural de Afrânio - PE, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Augusto Torres Andrade Rocha e de Maria Moreira Gomes.

O pretendente: FABIO mARTInS STRIATTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/07/1982, 
operador de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Valter Striatto e de Lucy Martins Striato; A pretendente: EDVALDO 
SARAIVA DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 30/12/1977, nutricionista, na-
tural de Campo Maior - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Francisco 
Saraiva da Silva e de Maria Claudete Viana da Silva.

O pretendente: PEDRO hEnRIquE DA SILVA LInS SAnTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 21/09/1990, enfermeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Amaro dos Santos e de Rosângela Cristina da Silva 
Lins Santos; A pretendente: mAyARA OLIVEIRA GuARDA, brasileira, solteira, nascida 
aos 19/04/1996, auxiliar técnica administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Gildo Gomes Guarda e de Vanusa Rosa de 
Oliveira Guarda.

O pretendente: FLAVIO nOGuEIRA CAmPOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/07/1982, músico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de José Carlos Raimundo Soares Campos e de Dirce Nogueira Campos; A 
pretendente: AuREA RODRIGuES ALVES, brasileira, solteira, nascida aos 12/07/1986, 
analista de eventos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Gilberto Souza Alves e de Betty Lamarque Rodrigues Alves.

O pretendente: WILLIAm ALBALADEjO LOPES junIOR, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 31/10/1996, advogado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de William Albaladejo Lopes e de Solange Fonseca Albaladejo Lopes; 
A pretendente: GABRIELLA mARAGnO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
06/08/1996, assistente jurídica, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Wilson Batista da Silva e de Elaine Cristina Maragno da Silva.

O pretendente: GABRIEL OLIVEIRA munIz DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/10/1999, steward, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Lucio Estevam da Silva e de Everuza Oliveira Muniz; A pretendente: jEnnIFER 
mAySA RAmALhO SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 31/12/2000, auxiliar de 
farmácia, natural de Livramento de Nossa Senhora - BA, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Manoel Messias Flores Silva e de Maria Aparecida Silva Ramalho.

O pretendente: BRunO mARIAnO ROmAnO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/01/2000, segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Rodrigo Romano e de Rosângela Mariano; A pretendente: BRunA 
DIAS hOnORIO DA Luz, brasileira, divorciada, nascida aos 20/08/1998, operadora 
de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Altino Messias Ferreira da Luz e de Amanda Dias Honorio da Luz.

O pretendente: CLAuDIVAn PEREIRA DA SILVA, brasileiro, viúvo, nascido aos 
11/09/1986, laminador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em Itapecerica 
da Serra - SP, filho de José Rosalvo da Silva e de Maria Cicera Pereira da Silva; A pre-
tendente: mARIAnA mICAELLA GLÓRIA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
27/05/1991, atendente, natural de Bonito - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Geraldo Antonio da Silva e de Maria da Gloria da Silva.

O pretendente: mESSIAS SImõES júnIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/12/1991, 
analista de suporte, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Messias Simões e de Creuzenir Marcelina Simões; A pretendente: FERnAnDA 
DO nASCImEnTO BERmuDE, brasileira, solteira, nascida aos 24/07/1996, secretária, 
natural de Diadema - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Fernando 
Tadeu Bermude e de Rosiane do Nascimento.

O pretendente: jOSé CARVALhO SOuSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/06/1974, 
cozinheiro, natural de Tianguá - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Raimundo Ferreira de Sousa e de Vicentina Carvalho de Sousa; A pretendente: REjA-
nE FERREIRA BARROSO, brasileira, divorciada, nascida aos 08/12/1978, cuidadora 
de idosos, natural de Pedro II - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Francisco José Barroso e de Maria Alves Ferreira Barroso.

O pretendente: jEAn PETTERSOn mARTInS DE jESuS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 27/04/1992, montador automotivo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Josafa de Jesus e de Maria de Fatima Martins; A pretendente: 
BRunA CAROLInE ALVES mIRAnDA, brasileira, solteira, nascida aos 24/02/1994, 
babá, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Josias Gomes Miranda e de Valdeci Alves Duarte Miranda.

 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: IGOR ALVES GuERRA, profissão: ajudante de encanador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Delmiro Gouveia, AL, data-nascimento: 02/09/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Guerra Junior e de Nazaré 
Maria Alves. A pretendente: FLAVIA BATISTA RAmOS, profissão: auxiliar administrativa, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 16/02/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Ramos e de 
Vera Lucia Batista Ramos.

O pretendente: RAFAEL ALVES SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Omar Alves Silva e de Francilucia Pereira 
de Sousa. A pretendente: CRISTInA VIEIRA BRAGA, profissão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: divorciada, naturalidade: em Embu, SP, data-nascimento: 03/11/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Sebastião Braga e 
de Regina Maria Vieira.

O pretendente: AnDRé CIARALLO ALVES, profissão: tosador de cães, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 12/08/1983, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Alves e de Maria Odilia Ciaralo 
Alves. A pretendente: LuISA CRISTInA GOnçALVES InÁCIO, profissão: tosadora de 
cães, estado civil: solteira, naturalidade: em Tauá, CE, data-nascimento: 06/06/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Inácio Sobrinho e 
de Maria José Gonçalves Inácio.

O pretendente: REnAn FERREIRA DE SOuSA, profissão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Lavras da Mangabeira, CE, data-nascimento: 24/06/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lôbo de Sousa e de 
Maria Ferreira de Sousa. A pretendente: BEATRIz OLIVEIRA DOS SAnTOS ALVES 
DE mELLO, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 22/10/2000, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Washington Luiz Alves de Mello e de Hilda Oliveira dos Santos.

O pretendente: jOSIAS FERREIRA DA COSTA, profissão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 04/05/1962, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Albino Ferreira da Costa 
e de Delphina Baptista da Costa. A pretendente: EDnA mARIA PEREIRA, profissão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: em João Pessoa, PB, data-nascimento: 
27/04/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Hélio 
Pereira e de Severina Ramos Viegas.

O pretendente: jOãO CARLOS SILVA CORDEIRO, profissão: motorista de aplicativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Rio de Contas, BA, data-nascimento: 12/11/1965, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Manoel Cordeiro Neto 
e de Adolfina Maria da Silva Cordeiro. A pretendente: mARIA ELIAnE DE OLIVEIRA 
AnDRADE, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: em Aroeiras, PB, 
data-nascimento: 18/01/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Raimundo Batista de Oliveira e de Raimunda Francisca de Andrade.

O pretendente: mAuRICIO VIEIRA DE LImA FILhO, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 10/08/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio Vieira de Lima e de Maria das 
Neves Silva Vieira. A pretendente: GISELE SOuzA DOS SAnTOS, profissão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Onorio dos Santos 
e de Dulcinalva Souza dos Santos.

O pretendente: mAxSuEL IzIDORO DE LEmOS DA SILVA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 29/09/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Coraci Lemos da Silva e de 
Simone Izidoro de Lemos. A pretendente: EmILLy SILVA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Mauá, SP, data-nascimento: 13/09/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Fernando da Silva e de Abiude 
Rodrigues da Silva.

O pretendente: DIEGO GOmES DA SILVA, profissão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/01/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Gomes da Silva e de Lindalva Maria da Silva. 
A pretendente: LARISSE mILEnA DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 30/12/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dina Rodrigues dos Santos.

O pretendente: OSmAR jOSé FERREIRA DA SILVA, profissão: mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 12/01/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Evaristo da Silva e de Maria Luzia 
Ferreira da Silva. A pretendente: FRAnCImEIRE RODRIGuES DA SILVA SAnTAnA, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: viúva, naturalidade: em Juazeiro, BA, data-
nascimento: 02/11/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João Jose da Silva e de Marlene Rodrigues da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: jOSE AILTOn ROGERIO DOS SAnTOS junIOR, profissão: ajudante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/10/1994, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Jose Ailton Rogerio dos Santos e de 
Maria Silvia Rogerio dos Santos. A pretendente: LIDIAnE ALFREDO DOS SAnTOS, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Arapiraca - AL, data-nascimen-
to: 19/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Alfredo Mauricio 
dos Santos e de Grinaura Maria dos Santos. R$ 15,99

O pretendente: VITOR LuIz SOuzA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/07/1999, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Ivanildo Luiz Paiva da Silva e de Maria de Lourdes Souza. 
A pretendente: CARLInE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: auxiliar de vendas, estado 
civil: solteira, naturalidade: Euclides da Cunha - BA, data-nascimento: 07/10/2000, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Antonio Carlos Santos e de Maria 
Neumiran Oliveira. R$ 15,99

O pretendente: AmIRmOhAmmAD KhORShIDI, profissão: advogado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Isfahan, no Irã, data-nascimento: 11/06/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Ghasem Khorshidi e de Masoumeh Baloochzadeh Renia-
ni. A pretendente: AnA PAuLA LuCAS SAnTOS, profissão: assistente administrativa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna - BA, data-nascimento: 31/03/1996, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Ana Cristina Lucas Santos. R$ 15,99

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:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. mario Luis migotto - Oficial

O pretendente: CARLOS ROBERTO CORREIA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Jaboticabal - SP, no dia (21/03/1954), estado civil divorciado, profissão serralheiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Brandina Correia. A 
pretendente: ELIAnA mARIA FELICIAnO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta 
Capital, Belenzinho - SP, no dia (26/10/1966), estado civil solteira, profissão assesora, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Agenor José Feliciano 
e de Maria Antonia Feliciano.

O pretendente: ALExSAnDRO jOSé DE ALmEIDA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Ibitiara - BA, no dia (07/08/1981), estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
residente e domiciliado, neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Joaquim 
de Almeida e de Maria Francisca de Almeida. A pretendente: ELEnICE VIDAL PE-
REIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em Gongogi - BA, no dia (02/02/1971), 
estado civil divorciada, profissão auxiliar de qualidade, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Vicente Felix Pereira e de Maria Vidal Pereira.

O pretendente: jOSé FAGunDES VELOSO DE méLO, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Recife - PE (Registrado no Distrito de Limoeiro - PE), no dia (19/03/1992), 
estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Fagundes de Melo Filho e de Josefa Martins 
Veloso. A pretendente: nATALIA mARIA VELOSO, de nacionalidade brasileira, nascida 
nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (05/06/1997), estado civil solteira, profissão 
autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Domingos Veloso Filho e de Maria do Socorro Veloso.

O pretendente: REnATO FARIAS DOS SAnTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Butantã - SP, no dia (18/04/1986), estado civil divorciado, profissão técnico 
de segurança do trabalho, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de João Alves dos Santos e de Selcina Farias dos Santos. A pretendente: CARLA 
RODRIGuES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Casa Verde 
- SP, no dia (07/11/1985), estado civil divorciada, profissão assistente administrativa, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Everton 
Rodrigues da Silva e de Gessi Dias da Silva.

O pretendente: REnATO SAmPAIO RODRIGuES GAIA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (21/06/1985), estado civil solteiro, pro-
fissão encarregado, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Roseval Rodrigues Gaia e de Yolanda Sampaio Rodrigues Gaia. A pretendente: mARIA 
CRISTInA nEIVA SOARES, de nacionalidade brasileira, nascida em Governador Vala-
dares - MG, no dia (25/09/1982), estado civil solteira, profissão biomédica, residente e 
domiciliada, nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Itagiba Soares Fabiano e de Neide 
Neiva Soares. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde 
a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: BEnEVIDES ALVES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Guarulhos - SP, no dia (10/09/1967), estado civil solteiro, profissão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião Alves da 
Costa e de Beatriz Cavalcante do Nascimento. A pretendente: CRISTInA FERREIRA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (31/10/1975), 
estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Francisco Ferreira Netto e de Elza Ferreira.

O pretendente: muRILO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/10/1989), estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mario 
Barbosa e de Lucy Helena Vieira Barbosa. A pretendente: LETÍCIA FERREIRA 
BIAnChInI, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (24/04/1991), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Erico Bianchini e de Cristiane 
Maria Ferreira Bianchini.

O pretendente: ChARLES LEOnARDO DE SOuzA, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/07/2001), estado civil solteiro, profissão 
autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adauto 
Saraiva de Souza e de Cristiane dos Santos Leonardo de Souza. A pretendente: SAmIRA 
KELLy SILVA ALVES, de nacionalidade brasileira, nascida em Campina Grande - PB 
(registrada no Distrito de Tambaú), no dia (16/09/2003), estado civil solteira, profissão 
atendente, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ariantônio 
de Sousa Alves e de Simone Cristina da Silva.

O pretendente: juLIO BARBOzA quIRInO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia (07/06/1970), estado civil divorciado, 
profissão aposentado, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Ananias Jose Quirino e de Maria Barboza Quirino. A pretendente: ROSIAnE 
CARDOSO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (29/12/1975), estado civil divorciada, profissão advogada, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Cardoso e de Dulcinea de 
Moraes Cardoso.

O pretendente: GILBERTO FERnAnDES OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Teresina - PI (Registrado em Alto Longá - PI), no dia (07/04/1977), estado 
civil solteiro, profissão soldador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filho de Geraldo do Carmo Oliveira e de Judite Fernandes Oliveira. A pretendente: 
IVAnILCE FOnTES TEIxEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em Codó - MA, 
no dia (14/02/1973), estado civil divorciada, profissão auxiliar de cozinha, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Benedito Teixeira e de Ester 
Fontes Teixeira.

O pretendente: GEAn KLEBER SAnTOS BRAGA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Itagibá - BA, no dia (18/11/1978), estado civil solteiro, profissão ajudante geral, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eliana Santos Braga. A 
pretendente: CRISTIAnE DE jESuS SAnTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em 
Vitória da Conquista - BA, no dia (27/01/1990), estado civil solteira, profissão ajudante 
geral, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Salvador Gomes 
dos Santos e de Iraildes Maria de Jesus Santos.

O pretendente: AnDERSOn mOREIRA PIRES junIOR, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (13/12/1982), estado civil solteiro, profissão 
porteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Anderson 
Moreira Pires e de Maria de Lourdes Batista Torres. A pretendente: SImOnE ALVES DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(03/06/1987), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Osvaldo Nicolau de Oliveira e de Cleide Roberto 
Alves de Oliveira.

O pretendente: LuCAS nOGuEIRA SImãO, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Barueri - SP, no dia (16/11/1994), estado civil solteiro, profissão autônomo, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joais Salvino Simão e de Vania 
Maria Nogueira Simão. A pretendente: mIChéLE DA GRAçA DA SILVA COnSOLAçãO, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Barra Mansa - RJ, no dia (16/04/1991), estado 
civil solteira, profissão técnica de tráfego, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Francisco Passifico da Consolação e de Cleonice da Silva 
Consolação.

O pretendente: jADSOn SASAKI, de nacionalidade brasileira, nascido em Suzano 
- SP, no dia (14/03/1967), estado civil divorciado, profissão encarregado marketing, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Tomio Sasaki e 
de Angelina Lago Sasaki. A pretendente: AnA PAuLA PAChECO, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (03/03/1974), estado 
civil divorciada, profissão empresária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Carlos Manuel Correia Pacheco de Teves e de Nilda de Carvalho 
Pacheco.

O pretendente: mAICOn OLIVEIRA DOS SAnTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, no dia (24/11/1995), estado civil solteiro, pro-
fissão açougueiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Zenildo Rorigues dos Santos e de Soledade Nunes de Oliveira. A pretendente: IRIS 
DE ALmEIDA nEVES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaí-
ba - SP, no dia (20/06/1996), estado civil solteira, profissão manicure, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luciano de Sousa Neves e de 
Elizabete de Almeida Queiroz.

O pretendente: LuIS FERnAnDO GOmES DE quEIROz, de nacionalidade brasileira, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (06/11/1970), estado civil divorciado, profissão 
operador de trânsito, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de 
Luiz Queiroz de Moura e de Carmelita Gomes de Farias. A pretendente: AnGELA 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(15/05/1979), estado civil divorciada, profissão vendedora, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Marcelino Ferreira e de Maria 
Aparecida Ferreira. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do Distrito 
- Ermelino Matarazzo, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: AnSELmO TADEu DO nASCImEnTO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/02/1984), estado civil solteiro, profissão 
carteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio José 
do Nascimento e de Eliana da Silva Batista do Nascimento. A pretendente: REGIAnE 
DA SILVA BRAnDãO, de nacionalidade brasileira, nascida em Itaberaba - BA, no dia 
(19/02/1980), estado civil solteira, profissão bancária, residente e domiciliada nesta Capi-
tal, São Paulo - SP, filha de Plinio Sena Brandão e de Marieta Maria da Silva. Obs.: Bem 
como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: ALVARO AuGuSTO GOmES, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Penha de França - SP, no dia (10/07/1971), estado civil divorciado, profissão 
técnico II, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Antonio Francisco 
Dias Gomes e de Maria Teresa Teixeira Gomes. A pretendente: CRISTIAnE RIBEIRO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 
(08/09/1968), estado civil divorciada, profissão cozinheira, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Ribeiro da Silva Filho e de Maria da Conceição 
da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o pretendente é 
residente e domiciliado. Es
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E o 5G já era esperado no Brasil há tempos, mas a 
confirmação de sua chegada aconteceu apenas 
no final de 2021. Mas e as empresas, já estão 

adaptadas? Fabio Nantes, sócio-diretor da Néctar 
Consulting, parte da Acenture Interactive, fala sobre o 
momento atual das marcas brasileiras e o que aquelas 
que ainda não se adaptaram às novas exigências dos 
seus públicos precisam fazer para “tirar o atraso”.

“A pandemia forçou a obrigatoriedade do mundo 
digital para as empresas, e não existe mais espaço 
para trabalhar no modelo massivo de atendimento 
ao consumidor, que vem cada vez mais exigindo uma 
relação ultrapersonalizada”, comenta o executivo. 

O Grupo Experity, que atua há quase duas décadas 
com CRM (Customer Relationship Management, ou 
Gerenciamento de relacionamento com o cliente, na 
tradução), viu essa realidade in loco, já que em 2021 
considerando apenas no setor alimentício, atuou em 
mais de 15 grandes projetos de e-commerce para co-
nectar o varejo com a indústria. Nantes ainda comenta 
que o processo de ultrapersonalização extrapola a 
tecnologia. 

“Não basta ter só os melhores produtos e serviços, 
ou estar em todas (ou na maioria) das plataformas. É 
preciso entender o comportamento do público, e ter 
em mente que ele hoje tem mais acesso à informação, 
e sabe quais são os seus direitos, o que já pode ser 
oferecido de facilidade para ele, e em muitos casos, 
até como isso tudo é feito – um desafio e tanto para as 
empresas”, diz, ao comentar algumas tendências – e 
outras que já são realidade - que vão ajudar as empre-
sas nesse processo de aproximação e relacionamento 
com seus clientes:

A aceleração digital ocasionada pela pandemia nada mais foi que alcançar demandas de um comportamento social que já estava em 
transformação. O Metaverso, termo e conceito ainda em processo de entendimento por muitos, já é também uma realidade que 

vem acontecendo e que só agora recebeu um nome.

1. - Desenvolver ligação com a marca – Antes 
falava-se da necessidade de entender o propósito da 
marca. Hoje isso já é exigência. O consumidor quer 
saber se a empresa na qual consome tem relações com 
órgãos governamentais, como ela se posiciona nas redes 
sociais diante de fatos de repercussão geral, como é a 
sua relação com os trabalhadores, entre outras coisas;

 
2. - Experiência de compra – A experiência de 

compra adquirida com a vivência da pandemia não vai 
voltar para os patamares anteriores à Covid-19. Para 
o executivo, as empresas precisam seguir do ponto 
onde estamos para frente. Causar uma primeira boa 
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VA impressão é o mínimo que se faz, o importante agora 
é a continuidade na interação. 

Um bom exemplo é a reformulação de experiência 
que a Rede Globo vem fazendo. Entre outras coisas, 
a tão já posicionada campanha de final de ano da 
emissora do ano passado teve a participação ativa do 
espectador, que pôde enviar sua foto e aparecer na 
vinheta.  A empresa está reformulando a experiência 
para continuar atraindo o interesse do seu consumidor.

 
3. - Transparência nas ofertas e resultados – Se 

antes o consumidor brasileiro já estava de olho nisso, 
agora é questão de proporções enormes e definitivas. 
Não dá mais, por exemplo em uma campanha de Black 
Friday, dobrar o preço antes de oferecer o desconto 
no produto ou serviço.

 
4. - Preços condizentes com a realidade eco-

nômica – O Brasil ainda prevê, para 2022, um PIB 
zerado em termos de crescimento, alguns especialistas 
até falam em retrocesso de novo. O buraco econômico 
criado pela pandemia foi muito grande e as empresas 
não podem achar que vão poder repassar esse déficit 
para o consumidor. 

Um exemplo é o do turismo, uma vez que as empresas 
estão subindo cerca de 20% os preços, mas a inflação 
foi em torno de 10%. A retomada, por parte das em-
presas, precisa equalizar com a realidade financeira.

 
5. - Delivery – Segundo Nantes, a pandemia fez 

mudar a cadeia de logística no mundo todo, e para 
sempre. A exigência do consumidor agora, é receber 
seu produto no mesmo dia em que realizou a compra. 
Todas as grandes varejistas investiram em novo mo-
delo de logística e delivery para atender a esse novo 
comportamento de consumo.

 
6. - Inovação digital – As empresas foram obriga-

das a inovar de 2020 para cá, e a régua do consumidor 
subiu muito. Ele quer ver novas ofertas a cada semana, 
a experiência na loja física precisa acompanhar a ino-
vação que aconteceu na loja online, usando realidade 
aumentada, entre outras tecnologias. 

“O Metaverso e o 5G serão agora o novo desafio das 
companhias, e é interessante notar que muitas em-
presas ficaram muito tempo defasadas na inovação 
tecnológica exigida pelo advento das redes sociais, 
por exemplo. Já deveríamos estar prontos para o que 
teoricamente está por vir, mas na prática já é realida-
de”, comenta o executivo. 

Um outro aspecto abordado por ele é a importância 
de unificar os dados e histórico dos clientes, entre 
ambiente digital e ambiente físico. - Fonte e outras 
informações, acesse: (https://www.nectarconsulting.
com.br/).

Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 22 de fevereiro de 20228
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