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Abraçar a inovação no mercado atual é uma necessidade cons-
tante, vivenciada em diferentes segmentos de atuação. No âmbito 
jurídico, o cenário se mostra cada vez mais necessário, tendo em 
vista a importância da tecnologia para otimização de processos 
morosos, que demandam tempo e investimentos diversos por parte 
dos escritórios.       
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Uma das novas políticas de trabalho que surgiu com a pandemia 
foi o trabalho híbrido. De acordo com a 18ª edição do Índice de 
Confiança Robert Half, o modelo será usado em 2022 por 48% das 
empresas entrevistadas. Muitas organizações como Google, Facebook 
e Salesforce anunciaram recentemente seus planos de combinar tra-
balho remoto com um tempo no escritório. Além das oportunidades, 
abraçar um modelo de trabalho híbrido apresenta vários desafios, 
como equipar os funcionários com tecnologia adequada e implementar 
novas políticas para acomodar o time.       

5 recomendações para a segurança de dados 
no trabalho híbrido

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou 
uma resolução que estabelece as normas e a metodologia para a 
fiscalização e o monitoramento das atividades de manuseio de in-
formações e dados pessoais, como resultado da implementação da 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil. Embora a lei já 
esteja em vigor desde agosto de 2020, a primeira fase de fiscalização 
só começou a valer a partir de janeiro de 2022.     

Fiscalização da LGPD: um desafio para as 
empresas

Изображения пользователя Aleksey_CANVA

Você já ouviu falar na economia 
laranja? A cor e o nome 
representam a criatividade, 
habilidade, cultura e inovação. 
O termo surgiu quando o autor 
especializado nesta economia, 
John Howkins, publicou o livro 
‘The Creative Economy: How 
People Make Money from Ideas’, 
em 2001 - a primeira vez que 
o conceito foi mencionado 
em um livro.

Segundo Howkins, a economia laranja ou a 
economia criativa, pode ser definida em 

segmentos de bens e serviços, sendo eles: 
design; artes visuais e cênicas; artesanato; 
audiovisual; arquitetura; cultura e lazer; 
pesquisa e desenvolvimento; publicidade 
e propaganda, tecnologia da informação e 
comunicação.

No Brasil, a Secretaria de Economia Criativa 
existe desde 2012, sendo responsável por 10% 
do Produto Interno Bruto (PIB) atualmente. 
Segundo o levantamento do Observatório 
Itaú Cultural (que aborda desde o terceiro 
trimestre de 2020 até o terceiro trimestre 
de 2021), foram criados cerca de 868,3 mil 
empregos no país.

 A pesquisa ainda conta com outros dados 
importantes - onde 63% dos trabalhadores 
da economia criativa têm trabalhos formais 
e 37% deles são trabalhadores informais. Os 
setores que mais cresceram foram de tecno-
logia da informação e o segmento editorial e 
os que menos cresceram foram de museus 
e patrimônio. 

Penso que esta economia ao mesmo tempo 
que traz a possibilidade de novas culturas e 
diversidade por atender muitos segmentos, 
também passa por diversos desafios por 
conta da falta de investimentos por parte 
de empresas e governo, além das crises 
econômicas no país que consequentemente 
afetam o setor sociocultural. 

A importância da economia 
laranja para o mercado criativo
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Vale lembrar que no momento estamos 
em meio à pandemia da Covid-19. Por conta 
disso, vejo que a economia laranja tem se 
tornado mais digital, principalmente quando 
pensamos em como o mercado audiovisual 
e o setor de games estão sendo o grande 
destaque por meio das plataformas de stream-
ings, sendo algo positivo para a indústria de 
entretenimento.

Assim, profissionais que atuam em áreas 
como arquitetura e urbanismo, artesanato, 
comunicação ou artistas que trabalham com 
design, ilustração, desenhos 3D, desenvol-
vimento de games, animação, quadrinhos, 
fotografia, entre outros, precisam de tecno-
logias que os auxiliam durante o momento 
de trabalho. 

No entanto, já existem inovações tecnológi-
cas disponíveis como: mesas digitalizadoras, 
monitores interativos, notebooks, tablets, 
câmeras fotográficas, além de programas 
e softwares que facilitam o trabalho e dão 
suporte a esses equipamentos.

Vou além ainda: outra inovação que vai 
impulsionar o mercado são as NFTs (“Token 

não fungível” ou um tipo diferente de token 
criptográfico), pois terão um grande impacto 
nos setores da economia criativa. Em resumo, 
com a NFT vamos trabalhar com a represen-
tação digital de um ativo – como uma obra 
de arte, por exemplo – registrada em uma 
blockchain, que permitirá que uma (ou mais 
pessoas) tenham direito sobre aquela obra 
(ou um pedaço da obra). 

Podemos estender isso para além das 
obras de arte, envolvendo games, áudio e 
vídeo, foto, entre outros. Apenas em 2021, 
cerca de US$ 23 bilhões foram movimenta-
dos com NFT, provando que já estão revo-
lucionando a economia criativa e trazendo 
uma nova forma de monetizar os trabalhos 
de artistas digitais. 

Trabalhar diretamente todos os dias com 
o público relacionado à economia laranja 
traz um novo aprendizado a cada dia. Poder 
incentivar o mercado criativo, através de 
campanhas, parcerias e investimento, mos-
tra a importância do setor para as pessoas 
à sua volta.

(Fonte: Thiago Tieri é É Gerente de Marketing da 
Wacom no Brasil (www.wacom.com).

Brasileiros podem voltar a entrar na Itália
Entraram em vigor as novas regras sanitárias da pandemia para a 

chegada de estrangeiros na Itália e que, depois de cerca de dois anos, 
volta a liberar a entrada de brasileiros no país europeu. O novo regu-
lamento não leva mais em consideração a situação epidemiológica da 
nação de origem do viajante, mas sim sua situação pessoal. Poderão 
entrar no país quem tiver sido vacinado contra a doença (com vacinas 
equivalentes), quem tiver a comprovação que se curou da Covid-19 
nos últimos 180 dias ou quem apresentar um teste molecular ou 
antigênico negativo. As vacinas aceitas: Pfizer/BioNTech, Moderna, 
Astrazeneca/Oxford, Janssen e Novavax. Também é necessário pre-
encher o formulário digital de localização de passageiros em formato 
digital ou papel (ANSA).    Leia a coluna completa na página 3

Negócios em Pauta Foto: ANSA

A CREDIBILIDADE DAS INFORMAçõES 
ESG: MISSãO PARA OS PROFISSIONAIS 
DA CONTABILIDADE     Leia na página 4

Janela partidária
Está aberta a temporada de troca-

-troca de partidos entre os deputados 
federais. É a chamada “janela partidá-
ria”, que se abre por 30 dias em cada 
ciclo eleitoral e permite a mudança 
de legenda, sem que isso implique 
infidelidade partidária e consequente 
perda de mandato. A janela se abre 
todo ano eleitoral, sempre seis meses 
antes do pleito. Neste ano, o período 
de troca partidária fica aberto de 3 de 
março a 1º de abril (ABr).

News@TI

Encontro virtual sobre liderança feminina na área 
de tecnologia no Dia Internacional da Mulher

A Rocket Software, líder global em tecnologia e desenvolvedora 
de software empresarial usado pelas maiores empresas do setor 

público e privado do mundo, anuncia a realização de uma edição 
especial de seu Coffee Talk trimestral Women Leaders in Technology 
(WLIT) no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, às 13h (horário 
Brasil). O encontro será apresentado por Kelly Sutter, Chefe Global 
de Marketing da Rocket Software, e contará com a participação de 
Jess Von Bank, Chefe de Marketing e Estratégia da Leapgen, e Sharra 
Owens-Schwartz, Diretora Sênior de Diversidade, Inclusão e Equidade 
da Rocket Software. A nova edição o WLIT marcará uma conversa fo-
cada sobre como os líderes podem ampliar suas práticas de diversidade 
e inclusão para atrair e reter os melhores talentos. Com o mercado 
de trabalho passando por grandes mudanças e muitos funcionários 
priorizando uma cultura corporativa forte com compromisso com a 
diversidade, equidade e inclusão ao tomar decisões sobre seu próximo 
emprego, é mais importante do que nunca que os líderes se concen-
trem em apoiar os funcionários como um todo. Isso é especialmente 
verdadeiro para as funcionárias, que suportaram o peso de muitos 
dos desafios que a pandemia exacerbou (http://lp.asg.com/Women-
-Leaders-in-Technology-Coffee-Talk-March-8-2022-Registration.
html).    Leia a coluna completa na página 2

Reprodução/http://lp.asg.com/Women-Leaders-in-Technology- 
Coffee-Talk-March-8-2022-Registration.htmlNews@TI
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Cultura, dinheiro e 
emburrecimento

Em poucas palavras, 
o drama das novas 
gerações do Brasil 
é decorrente do fato 
que grande parte da 
população está fora do 
processo produtivo. 

Faltam empreendi-
mentos, empregos 
e renda. Está fal-

tando bom preparo para 
a vida, trabalho, saúde, 
bom senso, discernimento, 
responsabilidade e clareza 
no pensar. Assim, as pes-
soas permanecem meio 
sem rumo e requerendo 
amparo do Estado para 
sobreviver, o que aumenta 
a dependência e amplia a 
indolência. 

Cerca de 50% dos jovens 
estão com baixa qualifi-
cação e fora da escola, e 
acabam ficando também 
fora do mercado de tra-
balho, sem oportunidade 
de serem integrados numa 
atividade produtiva. O que 
se pode fazer para deter 
esse processo destrutivo? 
Em cada 10 brasileiros, 
3, isto é, cerca de 30% 
da população apresenta 
muita dificuldade para ler, 
escrever e fazer operações 
matemáticas e aritméticas 
simples do dia a dia, e sem 
conseguir reconhecer in-
formações em um catálogo 
ou manual de instruções. 

Enquanto a população ia 
sendo iludida com a ideia 
de um Brasil grande, um 
abismo começou a se abrir. 
Empregos com bons salá-
rios estão ficando cada vez 
mais escassos. As tarefas 
são subdivididas e os tra-
balhos ficam repetitivos, 
enfadonhos e com remu-
neração mínima. A espe-
rança de melhores dias 
se reduz e a população se 
deixa contaminar pelo de-
sânimo. Tanto nas escolas 
privadas mais elitizadas, 
como nas públicas, falta 
uma educação que vise o 
cultivo do aprimoramento 
espiritual humano. 

Assim nunca formamos 
os seres realmente hu-
manos, aptos e dispostos 
a examinar e analisar ob-
jetivamente o sentido da 
vida para construir tudo 
de forma a beneficiar à co-
letividade.  Esse é o nosso 
mundo do qual todos nós 
temos responsabilidade na 
sua gestação. O desequi-
líbrio econômico ocorre 
porque as nações querem 
exportar o máximo e im-
portar o mínimo e para 
isso usam todos os meios 
de que dispõem. Por isso 
mesmo temos de nos adap-
tar da melhor forma para 
buscarmos a superação e 
um futuro melhor.

A lamentável tragédia de 
2011 em Petrópolis se re-
pete em 2022, mas isso não 
podia ter acontecido no 
Brasil com seus 8.514.876 
km². Faltou gestão pública. 
Há tantos municípios, pre-
feitos, vereadores, gover-
nadores e deputados, mas 

o que eles fizeram em todo 
o século 20 e em relação 
à ocupação inadequada e 
moradias em situação de 
risco? Descuidaram da 
educação e preparo das 
novas gerações. A nature-
za vai dando seus alertas, 
mas quem os observa? 
Até que um dia acontece 
a catástrofe. 

A invasão cultural tam-
bém deu a sua contribui-
ção para o emburreci-
mento e enfraquecimento 
da cultura. Os cinemas 
atraíam os adultos, jovens, 
crianças e as famílias para 
assistirem aos filmes com 
imagem, cores, sons, belas 
histórias românticas e de 
aventuras em que o bem 
vencia o mal, e os maus 
eram punidos. Entreteni-
mento e aprendizado, mas 
também uma poderosa 
engrenagem influenciando 
e direcionando o pensar 
das pessoas. 

Existem exceções, mas 
os filmes, em geral, pas-
saram a ser violentos, 
imorais e tóxicos, com his-
tórias fracas. O cinema foi 
perdendo a força, embora 
ainda conserve a magia das 
telonas. Veio a TV exibindo 
telejornais, novelas, seria-
dos e filmes. Os aconteci-
mentos em destaque nas 
TVs muitas vezes trazem 
imagens da frieza de seres 
humanos sem coração que 
adentram no cérebro das 
pessoas e aos poucos vão 
engessando as almas com 
maldades. 

A visão da eternidade 
ficou perdida diante da 
crença que a vida é uma 
só e tudo acaba com a 
morte terrena. Raramente 
se vê uma atitude decente 
de solidariedade e justiça 
nos filmes, pois falta amor 
e sinceridade entre os 
personagens. O dinheiro 
é de grande importância, 
mas ao impor a primazia 
monetária, os sistemas 
econômicos caminharam 
para extremos prejudi-
ciais, pois se a finalidade 
da economia for buscar 
melhores condições de 
vida, a produção tem de 
conduzir o processo de 
acordo com as necessida-
des da população. 

No entanto, ocorreu uma 
inversão; a produção ficou 
submetida aos interesses 
do dinheiro, porém é o 
dinheiro que deveria se 
submeter às necessidades 
de produção, trabalho e 
consumo. Em todas as 
nações endividadas che-
gou-se aos extremos com 
produção baixa e inflação 
alta. O aumento de moeda 
de quatro vezes nos EUA 
tinha de acarretar desor-
dem financeira que se 
esparrama pelo mundo. Da 
China pouco se sabe, mas 
permanece fabricando e 
exportando.

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

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

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

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira 04 de março de 20222

Segundo o último rela-
tório da Global Entre-
preneurship Monitor, 

realizado por meio da parce-
ria entre Sebrae e o IBQP, a 
taxa de empreendedorismo 
potencial, composta por 
cidadãos que não têm um 
negócio, mas pretendem 
abrir uma empresa em até 
três anos, teve incremento 
de 75%.

Porém, antes de começar 
a investir no sonho de ter o 
próprio negócio, é necessário 
ter um bom planejamento, 
calcular riscos, avaliar pos-
sibilidades e aprender com 
os erros e acertos de outros 
empreendedores. Damião 
Moraes, diretor executivo da 
Somos Financeira - empresa 
especializada em serviços 
financeiros – responde a 
algumas questões sobre 
como superar os desafios de 
abrir e gerenciar sua própria 
empresa. Confira:
	 •	Como conseguir cré-

dito para começar a 
empreender? - Há di-
versas formas de se obter 
crédito para dar start no 
negócio. Entre elas, po-
demos citar plataformas 
como a Estímulo, Gyra 
Mais, BNDES microcré-
dito entre outras. 

O brasileiro busca cada vez mais uma autonomia financeira.

Gisele Paula (*)

Nos últimos anos, muito se tem 
falado sobre a importância da área 
de Customer Experience dentro 
das empresas, independente de 
seu tamanho, localização ou área 
de atuação. A proposta desse setor, 
em linhas gerais, é fazer com que o 
cliente tenha a melhor experiência 
possível com sua marca, gerando 
engajamento e, consequentemente, 

aumento e recorrência nas vendas.
Com o advento da pandemia, que 

afetou a todos de maneira global, 
empresários tiveram que se rein-
ventar para melhorar ainda mais a 
experiência e jornada dos clientes, 
evitando que o distanciamento pre-
sencial afetasse em demasia seus 
negócios e relação com os consu-
midores. Para aprimorar ainda mais 
esse setor dentro de sua empresa 
é preciso, antes de tudo, entender 

quais são as três trilhas da excelên-
cia do CX. Confira:
 1) Atendimento: esse é o momen-

to em que você precisa enten-
der a necessidade do cliente, 
compreender e argumentar. É 
preciso saber como dialogar com 
o consumidor nos diferentes 
meios de contato, como telefo-
nes ou canais digitais;

 2) Supervisão: aqui é quando 
será necessário unificar e 

criar uma equipe altamente 
treinadas para que todos os 
profissionais possam entender 
a importância de acompanhar a 
jornada do cliente, antecipando 
eventuais problemas;

 3) Gerenciamento: após a etapa 
de supervisão, é preciso manter 
o gerenciamento para ter uma 
real dimensão da satisfação do 
cliente. Por isso, volte sempre 
aos indicadores de sua satis-

fação e encantamento. Saber 
interpretá-los é fundamental 
para criar uma cultura de aten-
dimento humanizado.

Após estudar e aplicar essa tríade, 
aí sim sua marca poderá oferecer um 
serviço de CX de alta qualidade.

(*) - É CEO e fundadora do Instituto Cliente 
Feliz, startup brasileira que aplica 

soluções e metodologias para melhorar a 
experiência das empresas.

O brasileiro dá sinais que está 
pronto para voltar a empreender
Após quase dois anos do surgimento do primeiro caso de COVID-19, o brasileiro tem dado sinais que 
está pronto para voltar a empreender

criativas são essenciais 
na jornada inicial de um 
novo negócio.

	 •	Qual o principal de-
safio que o mercado 
impõe para o ges-
tor? - A volatilidade. O 
mercado vai exigir do 
empreendedor que ele 
tenha soluções rápidas e 
eficazes para os desafios 
que estão por vir.

	 •	Cinco dicas para quem 
pretende começar a 
empreender -  Seja 
corajoso; Não tenha 
medo de errar; Tenha 
disciplina; Se planeje; e 
Saiba vender o sonho.

De acordo com a última 
edição do boletim Mapa das 
Empresas do Ministério da 
Economia, cerca de 484 mil 
empresas fecharam as portas 
no segundo quadrimestre do 
ano passado, porém, outras 
1.420.782 foram abertas. 

Isso confirma que o bra-
sileiro busca cada vez mais 
uma autonomia financeira. 
O número também é o maior 
da série histórica, iniciada 
em 2011, e 26,5% maior do 
que o observado no mesmo 
período de 2020. - Fonte e 
mais informações: (www.
somosfinanceira.com.br).
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  Mas, é preciso ter um 
planejamento financeiro 
adequado na hora de 
buscar o crédito, enten-
der que aquela dívida 
vai fazer parte da vida 
financeira da empresa 
por um bom tempo. O 
ideal é que o valor da 
parcela não ultrapasse 
25% da receita líquida da 
empresa. É importante 
observar, ainda, taxas de 
juros, encargos e prazos 
disponíveis.

	 •	Quais os principais 
desafios que o empre-
endedor vai enfrentar 
neste período de re-
tomada da economia 
e como superá-los? 
- A adaptação ao novo 

cenário; acompanhar as 
transformações; e enten-
der as novas relações de 
consumo. Esses são os 
principais desafios de 
quem deseja virar um 
empreendedor. Acredito 
que o melhor caminho 
é o conhecimento, é a 
pesquisa, a busca de 
informação para inovar. 
Dessa maneira, é possí-
vel encontrar soluções 
para enfrentar este novo 
período.

	 •	Qual a melhor ma-
neira de otimizar os 
processos operacio-
nais? - Tenha uma boa 
estratégia para alcançar 
os objetivos: ferramentas 
adequadas e pessoas 

Apesar dos indicadores serem as principais formas de 
saber se os negócios estão indo bem e quais devem ser 
suas perspectivas futuras, muitas empresas ainda têm 
dificuldade em identificá-las. Muitas carecem de um 
mapeamento correto de indicativos e acabam reduzindo 
suas perspectivas de futuro no mercado em que atuam.  

Para mostrar como mensurar corretamente as informa-
ções e dados que podem ajudar uma organização crescer, 
melhorar o seu gerenciamento e se adaptar as mudanças 
na economia, Leonardo Horta, sócio-fundador da Maitreya, 
consultoria em gestão empresarial focada na transformação 
dos negócios, apresenta cinco perspectivas chaves para 
uma empresa. Confira: 
 1) Mudanças de mercado - Todos os anos, empresas 

nascem, crescem e acabam sumindo por conta da falta 
de inovação e planejamento. Não é difícil destacar 
companhias que eram gigantes e até mesmo pioneiras 
no seu setor e que com o passar dos anos não con-
seguiram inovar no momento certo e acabaram em 
declínio. Inovar não significa apenas criar algo novo, 
mas também de se desenvolver estrategicamente. 
Inovar é encontrar soluções para um determinado 
problema.

 2) Ineficiência crônica - Empresas que convivem 
com uma ineficiência crônica no seu dia a dia podem 
até se esforçar, mas não avançam e não crescem 
o esperado. A empresa precisa ter autonomia e 
propriedade. Diante disso, ela consegue conquistar 
transparência na relação entre gestores e conselho 
para trazer o diagnóstico e soluções de problemas 
crônicos da empresa.  

 3) Sucessão empresarial e clareza no DNA - Mui-
tas empresas passam e/ou tem grande dificuldade 
de realizar a sucessão empresarial em diversos 
níveis da companhia, comprometendo novamente 
a capacidade futura de geração de valor da empre-
sa, acarretando na perda constante de talentos. É 
primordial que as empresas entendam o contexto 
histórico em que estão inseridas, avaliem o presente 
e, com isso, planejem um futuro considerando todas 
essas informações. 

  As companhias que atuam num mesmo segmento 
têm foco e propostas parecidas, mas nunca iguais. 
É necessário entender os pontos que trouxeram a 
empresa até ali, e analisar as possibilidades e mu-
danças que o mercado está passando, para que dessa 
forma, seja possível potencializar os negócios.

 4) Falta de visão de futuro - Dúvidas constantes sobre 
o futuro assombram os líderes, gerando um receio 
e autoquestionamentos contínuos da percepção de 

Perspectivas que podem atrapalhar a 
saúde dos negócios

ameaças relevantes para o médio prazo. As empre-
sas precisam sempre almejar a transformação, indo 
adiante da simples busca por eficiência e resultados 
de curto prazo. Isso é feito a partir de um constan-
te diagnóstico realizado em parceria com todos os 
setores da companhia. 

  Toda empresa que não tem uma visão de futuro, por 
conta das demandas do dia a dia, também tem as suas 
dificuldades de gestão como: várias versões internas 
que dificultam o alinhamento de uma estratégia de 
esforço, identificação de prioridades, inovações e 
investimentos em prol de um futuro concreto ali-
nhado, entre outros pontos.   

  É importante atuar no presente, mas também pro-
curar conectar claramente a prioridade e foco da 
companhia no futuro. Essa análise permite não só 
o resultado financeiro, como também é o principal 
determinante do sucesso de um negócio, sendo eles, 
o engajamento dos times, agilidade, assertividade, 
facilidade de inovações, ações comerciais, parcerias 
reais com clientes e fornecedores.

 5) Expectativas dos acionistas e times - Desalinha-
mento entre expectativas, diferentes percepções dos 
acionistas e ações de gestão não integradas podem 
comprometer um negócio. Uma empresa precisa ter 
um propósito sólido para ter equipes engajadas, um 
plano estruturado e sua gestão tática implantada e em 
execução de forma eficiente. Tudo isso fomenta não só 
o crescimento da empresa, mas a realização dos acio-
nistas, executivos e times. - Fonte e mais informações, 
acesse:  (https://maitreyagroup.com.br).

As empresas precisam sempre almejar a transformação, indo 
adiante da simples busca por eficiência e resultados de curto prazo.
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Conheça as três trilhas da excelência em CX
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Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas
CNPJ nº 61.407.060/0001-18 - NIRE 35300063341

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas, para se reuni-
rem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 28/03/2022, às 10:30 horas, na sede social 
sita na Estrada da Aldeinha, nº 421, em Alphaville, no município de Barueri, Estado de São Paulo, a fim 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, leitura, discussão e votação do relatório da 
diretoria, do balanço patrimonial e respectivas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020; (b) Aprovação das contas que compõem as demonstrações financeiras de 
31/12/2020; (c) Fixação do valor que será objeto da distribuição aos acionistas a título de dividendos; (d) 
Destinação do resultado daquele exercício; e, (e) Outros assuntos de interesse da sociedade. Barueri, 
23 de fevereiro de 2022. Patricia Beltran Fernandes - Diretor Presidente.

Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas
CNPJ nº 61.407.060/0001-18 - NIRE 35300063341

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas, para se reu-
nirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 28/03/2022, às 11:30 horas, na sede social 
sita na Estrada da Aldeinha, nº 421, em Alphaville, no município de Barueri, Estado de São Paulo, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) O adiamento até o mês de dezembro de 2022, 
do exame, leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, do balanço patrimonial e respectivas 
demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (b) Eleição dos 
Diretores e a fixação de seus honorários, para mandato de 3 (três) anos, contados de 1º de maio de 
2022 até 30 de abril de 2025; (c) Outros assuntos de interesse da sociedade. Barueri, 23 de fevereiro 
de 2022. Patricia Beltran Fernandes - Diretor Presidente.

União Industrial e Mercantil Brasileira S.A.
CNPJ/MF nº 61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6

Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A. 
a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 12 de abril de 2022, às 09:00h, na sede social 
na Av. Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.21; 
2. Destinação do resultado auferido no exercício social findo em 31.12.21; 3. Fixação dos honorários 
da Diretoria; e, 4. Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 
03 de março de 2022. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Diretor Presidente.

BFL S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ/MF Nº 04.376.726/0001-84 - NIRE Nº 35300184530

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
para Transformação de Sociedade Anônima em Sociedade Limitada

Realizada em: Data: 18/11/2021. Horário: 11:00 horas. Local: Sede Social na Alameda Santos nº 960 -
19º andar, Cj. 1.906, nesta Capital. Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social,
conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no livro de presença. Com as declarações
exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André
Kissajikian, Diretor Presidente da empresa, que convidou a mim Suely Kissajikian da Silveira, para
Secretária. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convocação para a
Assembleia deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do artigo
124 da Lei 6.404/76. “Ordem do Dia”: a) Transformação da forma jurídica de sociedade anônima para
sociedade empresária limitada; b) Das condições da transformação e aprovação do contrato social da
sociedade transformada; c) Substituição das ações por cotas na mesma quantidade e valor. Em
seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia” da
Assembleia, tendo no final, sido deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade e sem
quaisquer restrições ou ressalvas, observadas as abstenções legais, o seguinte: Deliberações: 1)
Foi aprovada a transformação do tipo jurídico da Companhia que, de sociedade anônima passa a ser o
de sociedade empresária limitada, com as seguintes características: a) A Sociedade passa a
denominar-se BFL Empreendimentos e Participações Limitada: b) A transformação é deliberada
independentemente de dissolução e sem solução de continuidade, não havendo, portanto, nova sociedade,
mas apenas a transformação do tipo social, mais consentâneo com os seus interesses e finalidade; c) A
Sociedade resultante da transformação sucede a Sociedade até então existente para a qual passam
automaticamente todos os direitos e obrigações da sociedade ora transformada; d) Substituir as ações
por quotas representativas do capital social, atribuindo-se a cada quota o mesmo valor de cada ação da
sociedade transformada, ou seja, R$1,00 (um real) cada uma, recebendo cada acionista, tantas quotas
quantas forem às ações possuídas, como segue: (i) André Kissajikian, 99.999 (noventa e nove mil e
novecentas e noventa e nove) quotas, e, (ii) Suely Kissajikian da Silveira, 01 (uma) quota, que
correspondem à totalidade do capital social de R$100.000,00 (cem mil reais), inteiramente integralizado.
2) - Foram aprovados, também, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, todos os
termos e condições do contrato social apresentado e assinado nesta data, a ser arquivado juntamente
com esta Ata na JUCESP, ficando transformada esta empresa em sociedade empresária limitada, com a
denominação de BFL - Empreendimentos e Participações Limitada, que passará a ser regida, pelo
Contrato Social e pelas disposições inseridas no capítulo próprio das sociedades limitadas no Código
Civil (Lei 10.406/02), ficando o sócio Administrador, na obrigação de providenciar o seu registro junto aos
demais Órgãos Públicos. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, reaberta a sessão,
foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia.
São Paulo, 18 de novembro de 2021. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Suely Kissajikian da
Silveira - Secretária. Acionistas: André Kissajikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel
da ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira -
Secretária. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 88.142/22-0 e NIRE 3523300433-4, em 14/02/2022.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Luis Pacheco (*)

A última vez que ocorreu uma crise militar dessa 
magnitude foi na década de 1940, durante a 
Segunda Guerra Mundial. Hoje, a Europa vive um 
clima de ameaças e incertezas, que não havia desde 
1945

A economia mundial já se encontra abalada por conta 
da invasão à Ucrânia e por todas as incertezas que 
esse conflito deixa no ar. No Brasil, já se produziu 

uma alta histórica do preço do petróleo, superando US$ 
100 por barril, fato que não ocorria há mais de sete anos. 
Dado que a Rússia é um dos principais produtores de 
petróleo do mundo, a ação militar afeta diretamente o 
preço do petróleo e todos os seus desdobramentos na 
economia mundial. 

Estados Unidos e União Europeia impuseram sanções 
econômicas à Rússia, mas essa medida não afeta apenas 
os países envolvidos diretamente, pois a resposta a essas 
sanções serão igualmente duras para os países que tem 
negócios com a Rússia.

Caso o comércio de combustíveis e gás natural en-
tre a Europa e a Rússia seja interrompido, a União 
Europeia passará a ter um grande déficit de energia, 
pressionando os preços e exigindo o desenvolvimento 
de novos fornecedores, novos acordos, cotas e cer-
tamente os preços serão maiores, o que será sentido 
pelas empresas e pela população, que pagará mais caro 
pela energia elétrica, que depende em muitos casos de 

usinas alimentadas por combustíveis fósseis ou por gás 
natural, boa parte atualmente fornecidos pela Rússia 
ou pela Ucrânia. 

Além do aumento do custo da energia elétrica residencial, 
o consumidor também pagará mais caro pelos produtos que 
consumir, pois os fabricantes repassarão para os preços 
dos produtos os aumentos sofridos nas tarifas de energia. 
Seguindo a tendência, espera-se preços maiores para os 
alimentos, por causa do custo do frete.

Essa instabilidade econômica mundial, tende a pressionar 
a moeda americana para cima, tendendo a gerar inflação 
e a comprometer o crescimento econômico em muitos 
países, bastante abalados pela pandemia nos últimos 2 
anos. O conflito militar na Ucrânia também afeta os preços 
dos grãos e do óleo de cozinha no Brasil, podendo gerar 
escassez mundial de insumos, fazendo com que a economia 
brasileira sofra ainda mais.

Como não se pode prever a duração do conflito, a si-
tuação de incertezas pode se arrastar por meses ou até 
por anos, contribuindo para a redução das perspectivas 
de crescimento econômico no mundo todo. Além de pre-
ços maiores e escassez de insumos, outra grave situação 
esperada é ter menor oferta de emprego, empresários e 
investidores temerosos e o adiamento de novos projetos 
e expansão.

Empresas que mantém negócios com a Rússia e com a 
Ucrânia estão alarmadas, como o caso de uma montadora 
de veículos francesa, que tem na Rússia seu segundo maior 
mercado de exportação. Também há o caso de bancos e 
empresas que mantêm grandes ativos nesses países. Apesar 

da imagem de grande poderio militar, o principal índice 
da bolsa na Rússia caiu 40% no dia da invasão e acumula 
redução de 60% no ano.

Mas se há mercado e se os preços estão subindo, sempre 
tem alguém ganhando. O ouro está perto de bater seu 
marco histórico, os produtores de commodities agrícolas, 
como trigo, milho e soja tendem a viver uma excelente 
fase, pois a possível escassez desses alimentos fará com 
que os preços subam em todos os países e até o pãozinho 
nosso de cada dia vai sofrer algum impacto com a guerra 
lá do outro lado do mundo.

Metade da produção global de um elemento usado em 
baterias automotivas é da Rússia. Com as sanções e res-
trições de negócios, outros fornecedores e tecnologias 
deverão substituir esse mercado, gerando muitas oportu-
nidades. O mesmo acontece no caso do óleo de girassol, 
cuja produção da Ucrânia abastece 60% do mercado eu-
ropeu. Vale lembrar que esse óleo é amplamente utilizado 
na fabricação de alimentos em geral.

Boas oportunidades também batem às portas das empre-
sas do setor energético, sobretudo na União Europeia. Se 
você é empresário ou empreendedor, chegou o momento 
de refletir sobre esta situação de invasão como uma grande 
oportunidade de negócios e de novos mercados.

(*) Com graduação em Engenharia, pós-graduações em Marketing e 
Computação Aplicada à Educação, Mestrado em Educação Matemática e 
Doutorado em andamento na mesma área, Luis Pacheco tem experiência 

no mercado financeiro e em empresas digitais, atua como professor no 
ensino superior, como pesquisador, mentor de startups, autor de conteúdo 

especializado e YouTuber (youtube.com/c/LuisFernandoPachecoPereira).

Quem ganha e quem perde 
com a guerra?

Gisele Paula (*)

Vivemos tempos em que todos têm voz 
e querem se fazer ouvidos. E isso vale 
para todos os ambientes, inclusive os que 
contemplam a relação entre marcas e 
seus consumidores. Os chamados “Clien-
tes 5.0” são os nativos digitais, ou seja, 
aqueles que já nascem compartilhando 
da tecnologia e que são early adopters 
de tudo que novo que possa surgir.

Quando o assunto são compras, eles 

dominam as plataformas de vendas online, 
ou seja, a internet deixou de ser apenas um 
campo de pesquisa e passou a ser um vasto 
oceano de compra e venda de produtos 
e serviços. Portanto, é preciso entender 
que a tomada de decisão dessa geração de 
consumidores é orientada por todo o valor 
agregado do produto, bem como uma boa 
experiência e atendimento personalizado.

Portanto, para quem quer se destacar 
com esse público, é preciso ter cautela 
e manter um diálogo sempre franco e 

transparente, compartilhando, inclusive, 
de seus valores e princípios morais, geran-
do uma real identificação entre cliente e 
marca. Isso porque, quando o “5.0” é, de 
fato, tocado por uma marca, ele se torna 
mais muito que um simples cliente, ele vira 
um defensor, embaixador dela. Se posso 
aqui dar algumas dicas para fazer o geren-
ciamento de crises e evitar problemas com 
essa nova geração de alto poder aquisitivo, 
aposte nas plataformas de levantamento 
e análises minuciosas de dados; reveja 

suas estratégias de marketing digital com 
mais frequência, pois o comportamento 
desse público muda com mais velocidade; 
e por fim, seja sempre genuíno e franco 
em suas mensagens e ações de mídia e 
redes sociais, pois os “5.0” estão sempre 
antenados e conseguem sentir quando 
algo não é real em uma marca. Pense nisso!

(*) - É CEO e fundadora do Instituto Cliente 
Feliz, startup que aplica metodologias para 

melhorar a experiência de empresas com clientes 
(nstitutoclientefeliz.com.br)

Os questionamentos sobre o tipo de acabamento mais 
recomendado são sempre os mais comuns.

João Paulo Campana (*)

No mercado de pisci-
nas, este ditado se 
aplica perfeitamente, 

principalmente diante da 
dúvida de muitos ao esco-
lher o modelo ideal para 
instalarem em suas casas. 
Os questionamentos sobre 
o tipo de acabamento mais 
recomendado são sempre os 
mais comuns.

O aumento na procura 
por piscinas tem sido enor-
me durante a pandemia, já 
que muitos estão em busca 
de lazer, descanso e des-
contração na segurança de 
suas próprias casas. Uma 
vez tomada essa decisão, a 
dúvida é: qual tipo de piscina 
escolher? Nesse sentido, as 
que usam fibra isofitálica 
vem se mostrando como a 
melhor opção.

Utilizada em barcos, iates e 
geradores eólicos de energia 
elétrica, este material garan-
te um acabamento superior e 
diferenciado para as piscinas 
– com maior conservação do 
brilho, resistência ao ataque 
químico e, ainda, capacidade 
de reflexão de cromotera-
pia com mais qualidade. 
Mesmo após seu amplo 
uso, a estética permanece 
praticamente idêntica aos 
modelos recém-fabricados 
– característica amplamente 

Acabamento de piscina: 
qual é a escolha ideal?

Todo consumidor, certamente, já vivenciou na prática as consequências da famosa frase popular “o 
barato sai caro”

instaladas e higienizadas, 
evitando o acúmulo de 
sujeira, fungos e bactérias. 
Como prova disso, dados 
da Associação Nacional das 
Empresas e Profissionais de 
Piscina (ANAPP) mostram 
um crescimento de 35% na 
compra de modelos com fi-
bra na pandemia, resultado 
direto da maior valorização 
destas características.

Identificar o modelo ideal 
para cada projeto demanda 
uma análise minuciosa. Essa 
nunca deve ser uma escolha 
rápida. É preciso analisar 
cuidadosamente os prós e 
contras de todas as opções 
disponíveis no mercado e, 
acima de tudo, não se dei-
xar levar apenas pelo baixo 
preço.

Afinal, um custo inicial 
reduzido pode, no futuro, 
acabar trazendo grandes 
prejuízos econômicos e 
dores de cabeça com a ma-
nutenção. Por isso, procure 
entender a fundo todas essas 
questões e, especialmente, 
escolher uma empresa com 
reputação e confiabilidade. 
Somente assim, é possível 
ter segurança e tranquilida-
de para desfrutar de ótimos 
momentos de lazer com a 
família e os amigos.

(*) - É CEO da Pipeline Piscinas 
(www.pipelinepiscinas.com.br).
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valorizada por arquitetos e, 
obviamente, pelos próprios 
consumidores.

Em uma breve comparação 
com outros modelos dispo-
níveis, as diferenças podem 
ser notadas claramente. As 
piscinas de concreto, por 
exemplo, já foram considera-
das como as mais populares 
pela possibilidade de serem 
projetadas em qualquer 
tamanho ou formato, além 
da ampla gama de acaba-
mentos. 

Mas, quando finalizadas, 
seu uso contínuo é dire-
tamente atrelado à maior 
probabilidade de rachaduras 
ou trincas – além das pasti-
lhas usadas no acabamento 
tenderem a se soltar com 
o tempo, demandando ma-

nutenção periódica. Para 
aqueles que prezam pela 
economia, as piscinas de 
vinil costumam ser bastante 
atrativas em uma primeira 
análise, uma vez que pre-
cisam apenas de uma caixa 
de alvenaria para revesti-la 
e impermeabilizá-la. 

Mas, este material é um 
dos menos resistentes do 
mercado, principalmente 
em contato com produtos 
químicos – indispensáveis 
para o tratamento da água. 
Caso não seja cuidado com 
máxima cautela, certamente 
esse material apresentará 
pouca durabilidade.

Em contrapartida a todas 
essas opções, as piscinas de 
fibra de vidro são bem mais 
rápidas e fáceis de serem 

Como evitar 
problemas no 
atendimento 
ao cliente 5.0
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Francisco Sant’Anna (*)
 

Na COP 26, vimos também as percepções do público 
sobre a desconfiança das instituições privadas 
quanto aos seus esforços e ações reais para re-

duzir as emissões de carbono, bem como novos compro-
missos públicos de grandes corporações em relação ao 
seu papel no tratamento das mudanças climáticas e dos 
efeitos globais. 

Esses compromissos inevitavelmente levarão a novos 
componentes na preparação das declarações e relatórios 
de divulgação das empresas e à responsabilidade de seus 
órgãos de governança, dadas as preocupações urgentes do 
público quanto à transparência. Além disso, a expectativa 
dos investidores está mudando para exigir mais informa-
ções comparáveis sobre o impacto social e ambiental de 
uma empresa em seus relatórios.

 
Informações e relatórios de práticas Ambientais, Sociais 

e de Governança Corporativa (ESG, na signa em inglês) 
comparáveis são um componente-chave para abordar com 
sucesso as mudanças climáticas e devem ter o mesmo rigor 
e qualidade técnica dos relatórios financeiros obrigatórios. 

Isso exigirá um esforço mais amplo para padronizar a for-
ma como as empresas contabilizam seu impacto ambiental 
e social; por sua vez, dando início a uma era de relatórios 
comparáveis obrigatórios, auditoria e asseguração. 

O anúncio do Conselho de Normas Internacionais de 
Sustentabilidade (ISSB) é um grande passo no avanço 
das divulgações relacionadas aos impactos sociais e am-
bientais, que atualmente são voluntários, vagos e sem 
comparabilidade. Os relatórios ESG não terão apenas 
impactos sobre as empresas, mas também sobre os audi-
tores independentes. 

Sua função de garantir a qualidade das informações ESG 
das empresas auditadas aos investidores, stakeholders e 
reguladores ganha um significado novo e muito importante 

No ano passado, uma grande parcela do mundo estava imersa no acompanhamento da COP 26,  indiscutivelmente, um dos eventos globais mais 
importantes de 2021. A conclusão da Conferência viu um pacote de ações adotado que objetiva aumentar a transparência do progresso dos signatários 

para redução das emissões de carbono, incluindo rastreamento e relatórios sobre suas Contribuições Nacionalmente Determinadas. 

como parte da luta contra as mudanças climáticas e é uma 
das formas pelas quais as empresas serão responsabilizadas 
por seus compromissos. 

Portanto, é importante que as firmas de auditoria in-
dependente, profissionais de contabilidade e suas orga-
nizações de contabilidade se engajem de maneira ativa e 
resoluta neste novo e crucial desafio que nossa profissão 
enfrenta. 

Nesse sentido, é importante reiterar o apelo feito pela 
Federação Internacional de Contadores (IFAC) a todas 
as suas organizações membros para apoiar a iniciativa 
de transformar novas normas globais em requisitos de 
relatórios locais, com informações ESG consistentes e 
comparáveis. 

A profissão de contabilidade possui as competências e 
conhecimento adequados para cumprir esta missão e deve 
assumir imediatamente um papel de liderança na discus-
são, compreensão e estabelecimento de diretrizes para a 
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ESG das empresas, bem como na auditoria independente 
dessas informações em suas respectivas jurisdições. 

É fundamental que sejamos protagonistas no seguinte: 

•  monitorar, participar e apoiar a Fundação IFRS no 
processo de definição de normas do Conselho de 
Normas Internacionais de Sustentabilidade (ISSB); 

•  apoiar as ações da Federação Internacional de Con-
tadores (IFAC) relacionadas às normas emitidas pelo 
ISSB; 

•  apoiar as Organizações Profissionais de Contabilidade 
em todo o mundo, que devem atuar tempestivamente 
na tradução das normas estabelecidas pelo ISSB, bem 
como nas iniciativas de treinamento e disseminação; 

•  promover o forte compromisso ético da profissão que 
é fundamental no âmbito do tema ESG (por exem-
plo, apontar o greenwashing) e demonstrar como a 
profissão continua trabalhando no interesse público.

Os profissionais da Contabilidade também podem contri-
buir de forma significativa e específica para o processo de 
engajamento das empresas em seus desafios relacionados 
às mudanças climáticas, por meio das seguintes etapas: 

1. - Promover uma reflexão interna nas suas empresas 
sobre este importante tema, visto que este tipo de relatório 
será cada vez mais demandado por investidores, regula-
dores, agências de rating, seguradoras e consumidores; 

2. - Engajar líderes, pois esse processo exigirá mudanças 
importantes dentro da organização em torno de modelos 
de negócios, processos de produção e tecnologia;

3. - Antes de iniciar qualquer processo novo, as em-
presas devem realizar, com o auxílio e aconselhamento de 
seus contadores, um inventário e uma análise minuciosa 
a respeito de seus objetivos ESG, lacunas e custos; 

4. - Com todas as informações necessárias em mãos, 
pode-se iniciar o planejamento e o desenvolvimento dos 
projetos - incluindo custos e oportunidades, riscos e metas 
para aprovação; 

5. - Por fim, a contribuição do contador profissional 
para comunicar esses desenvolvimentos será essencial. 
A comunicação interna dentro das empresas será neces-
sária para o envolvimento e adesão de seus funcionários, 
e a comunicação externa com o mercado para mostrar o 
apoio às novas normas globais. 

Considerando que o engajamento das empresas é fun-
damental para o sucesso da meta - reiterada na COP 26 
- de limitar o aquecimento a 1,5ºC em relação aos níveis 
pré-industriais, a missão dos profissionais da Contabili-
dade é muito clara. Nosso trabalho relacionado às ações 
ambientais e de sustentabilidade significa uma grande 
responsabilidade para com toda a sociedade global.

 
(*) - É Presidente do Conselho de Administração do Ibracon -  

Instituto de Auditoria Independente do Brasil. 

Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 04 de março de 20224
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Automação industrial: 
a estratégia da 

indústria para superar 
os desafios

O cenário econômico 
tem sido desafiador 
desde antes da 
pandemia

Os últimos dois anos 
apontaram a real 
necessidade do se-

tor industrial investir em 
soluções e tecnologias 
para superar os desafios. 
Para especialistas da CNI, 
o estímulo à inovação - que 
tem na automação indus-
trial um de seus pilares - é 
ferramenta fundamental 
para agregar valor e fazer a 
indústria nacional tornar-se 
mais competitiva.

A automação industrial é 
o caminho para aumentar 
a eficiência operacional, 
reduzir custos, flexibilizar 
as linhas de produção, 
melhorar a qualidade das 
entregas e criar serviços e 
modelos de negócios mais 
aderentes e alinhados às 
novas demandas do mer-
cado.

Segundo a pesquisa “A 
Indústria 4.0 e a pande-
mia”, elaborada pela CNI, 
as indústrias que adotaram 
uma ou mais tecnologias de 
automação no processo de 
produção estão enfrentan-
do melhor os desafios no 
contexto da pandemia, com 
aumento da produtividade, 
rentabilidade e até mesmo 
de seus quadros de funcio-
nários durante o período.

Como em qualquer in-
vestimento, o projeto de 
automação industrial re-
quer um planejamento 
financeiro e estratégico 
que deve apontar de forma 
consistente e segura um 
melhor resultado focado no 
ambiente do seu negócio e 
no valor operacional. Não 
devemos pensar apenas 
no curto prazo, esperando 
um retorno do investimento 
entre um ano e 18 meses. 
O investimento em auto-
mação industrial costuma 
render no médio e longo 
prazo, e o mais importante, 
de forma sustentável.

Vale ressaltar que cada 
segmento da indústria en-
frenta seus próprios desa-
fios, por isso a importância 
de cada empresa conhecer 
sobre seu processo de 
produção e assim buscar o 
que há de mais avançado 
e adequado para si pró-
prio. Ainda temos muito a 
crescer: segundo relatório 
elaborado pela empresa de 
pesquisa ISG (Information 
Services Group), a automa-
ção industrial ainda está em 
estágio inicial no Brasil e 
muitas empresas estão em 
fase de implementação de 
seus projetos.

Segundo a CNI, os maio-
res obstáculos para a im-
plementação de soluções e 
tecnologias de automação 
industrial são, em primeiro 
lugar, falta de capital/recur-
sos, seguido de alto custo e 
dificuldade de crédito. Em 
terceiro lugar, está a falta de 
mão de obra qualificada. Sa-
bendo desse terceiro, cria-
mos uma plataforma online 
que oferece diversos cursos 
gratuitos e que contribui 
para a profissionalização 
de trabalhadores que atu-
am na área da automação. 
Atualmente contamos com 
mais de 28 mil inscritos e 
quase 19 mil certificados 
emitidos.

O Brasil ocupa a 57ª po-
sição no Global Innovation 
Index 2021, entre 132 
economias, quando subiu 
cinco posições e alcançou 
sua melhor classificação 
desde 2012, o que mostra 
uma perspectiva promis-
sora para o crescimento da 
automação industrial. 

Portanto, existe um gran-
de universo de oportunida-
des no país para a expansão 
da automação industrial 
e essa expansão se torna 
cada vez mais essencial 
para o sucesso de diversos 
negócios. E estamos pron-
tos para embarcar nessa 
jornada.

(*) - É gerente de vendas da 
Mitsubishi Electric.

André Chimura (*)

e indústrias receberão consultorias no formato híbrido (presencial ou 
online) por um período de quatro meses. Nos três ciclos anteriores, as 
empresas participantes aumentaram em 115% a produtividade do negócio 
e o faturamento aumentou em 58%. Ao todo mais de 1700 empresas já 
participaram do programa. O programa terá início no próximo dia 21.  
Para a nova fase, as MPE devem fazer sua inscrição até o dia 15 pelo 
link: (https://sites.rj.sebrae.com.br/brasilmais/). 

E - Chelsea à Venda
O dono do Chelsea, Roman Abramovich, confirmou que está vendendo 
o clube, conforme havia sido anunciado pela mídia britânica na quarta-
feira (2). O oligarca russo, que ainda não é alvo das sanções ocidentais 
por conta da guerra, mesmo sendo próximo ao presidente Vladimir 
Putin, declarou que “todo o lucro líquido” obtido com a negociação 
“será inteiramente devolvido para uma fundação que ajudará as vítimas 
da guerra na Ucrânia”. O tabloide “Daily Mail” publicou que o Chelsea 
estava à venda por 3,3 bilhões de libras esterlinas (cerca de R$ 20,6 
bilhões) e um dos possíveis interessados na compra seria o magnata 
suíço Hansjorg Wyss (Ansa).

F - Inovação da Indústria
Nos próximos dias 9 e 10, o Sebrae, em parceria com a CNI, realiza o 
9º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. Em formato híbrido, 
com transmissão online e espaço presencial em São Paulo, a iniciativa 
debate a inovação como a principal estratégia de desenvolvimento 
sustentável dos negócios. A diversidade e a inclusão serão temas 
discutidos nas atividades da programação e tidos como motores da 
inovação. As inscrições são gratuitas. A expectativa é que sejam reu-
nidas mais de 10 mil pessoas, tornando a iniciativa um dos maiores 
eventos do tipo do país. Terá espaço para networking e apresentação 
de experiências, mostra de tecnologia e lounges montados pelos 
realizadores para workshops, sessões privativas com palestrantes e 
atividades de mentoria com lideranças empresariais. Inscrições: (www.
congressodeinovacao.com.br).

G - Carreira Internacional
A Elite International Realty promove, entre os dias 4 e 8 de abril, a 10ª 
edição do Café Imobiliário Miami, que objetiva trazer conhecimento 
sobre negócios imobiliários aos profissionais do mercado brasileiro, 
ensinando os caminhos a percorrer na compra de um imóvel no exte-
rior. Os workshops abordarão toda a dinâmica do mercado imobiliário 

A - Refugiados Ucranianos
A Stellantis N.V., através da sua Fundação, destinou 1 milhão de euros 
em ajuda humanitária para apoiar os civis e refugiados ucranianos 
deslocados pela presente crise. Em estreita relação com a gestão de 
suas operações na Ucrânia, a Stellantis contará com uma ONG local 
para apoiar civis e refugiados daquele país com recursos desse fundo. 
“Essa agressão abalou a ordem mundial já perturbada pela incerteza. A 
comunidade da Stellantis, composta por 170 nacionalidades, acompanha 
com consternação como os civis são obrigados a deixar o país. Qualquer 
que seja a escalada do conflito, o custo humano será irreparável”, afirmou 
o CEO da Stellantis, Carlos Tavares.

B - Mercado Fotovoltaico 
Não se tem mais dúvida que o mercado solar fotovoltaico deu um boom 
em seus investimentos, no último ano. Um levantamento das principais 
associações do setor no Brasil revela números recordes na produção 
solar, nos quais mais de 21,8 bilhões em investimentos foram fechados 
em 2021 e mais de 150 mil empregos criados na área. É diante desse 
cenário que a décima segunda edição do Fórum GD - Fórum Regional 
de Geração Distribuída acontece entre os próximos dias 8 e 10, no Blue 
Tree Premium Morumbi. Dentre os temas debatidos estarão questões 
de logística, como: de “O que esperar do Setor FV em 2022?”. Mais 
informações e inscrições: (https://www.forumgdsudeste.com.br/).  

C - Mercado Europeu
A Neodent é a primeira empresa brasileira na área de implantodontia 
a receber a nova certificação European Medical Device Regulation, 
necessária para que os produtos continuem a ser comercializados nos 
países membros da Comunidade Europeia. A certificação impõe pro-
cedimentos mais rígidos para atestar a qualidade dos produtos, assim 
como exigências de conformidade em todos os processos. Para atender 
os requisitos, a empresa criou o time de segurança clínica e montou uma 
equipe multidisciplinar, que desenvolveu o projeto de conformidade por 
3 anos e meio. Os principais implantes da marca são o Grand Morse, o 
Helix Grand Morse, e o novo implante Zi, produzido com zircônia, que 
está em fase de lançamento. Saiba mais: (www.neodent.com.br).

D - MPEs do Rio de Janeiro 
O programa gratuito ‘Brasil Mais’ entra no seu quarto ciclo de capacitações. 
Nesta etapa, 700 micro e pequenas empresas ligadas ao comércio, serviços 

em Miami. Uma semana de imersão dentro de um mercado que atrai 
milionários de todo o mundo, em contato com profissionais atuam nesse 
setor, possibilitando vários insights aos participantes, que poderão criar 
reais oportunidades na terra do Tio Sam, com dinâmicas do mercado de 
Miami e de Orlando. A iniciativa virou uma referência para corretores 
que buscam avançar em suas carreiras e ganhar comissões em dólar. 
Interessados devem entrar em contato por e-mail (cafe@cafeimobiliario.
com.br).

H - Negócio de Mulher
Mais de 68% dos consumidores de cursos online são mulheres, de 
acordo com dados de pesquisa realizada pela Hotmart, empresa 
global de tecnologia e líder na Creator Economy. Em compensação, 
quando falamos de mulheres criando conteúdo e negócios digitais, 
o número cai para menos da metade, apesar de estar crescendo 
nos últimos anos. Pensando nessas e outras provocações, no Dia 
Internacional da Mulher (8 de março), a Hotmart realiza o evento 
‘Negócio de Mulher’, um encontro online e gratuito, com a parti-
cipação de empreendedoras digitais para falar dos desafios dessa 
jornada e suas experiências na Creator Economy. O evento será 
transmitido ao vivo, a partir das 19h. Inscrições em: (https://events.
hotmart.com/pt-br/negociodemulher). 

I - Alta Performance
No dia 30 de abril, das 8h às 20h, Ribeirão Preto recebe a 4ª edição 
da Super Jornada do Sucesso. O evento, que é considerado um dos 
maiores congressos de liderança, empreendedorismo, motivação e alta 
performance do Brasil, será realizado no espaço Quinta Linda, SP-330, 
s/n - KM 303. A programação contará com nomes, como: Carol Paiffer, 
empresária, investidora e referência no mercado financeiro; Fernando 
Seabra, diretor da Fiesp e Marcelo Baratella, estrategista e treinador em 
Vendas B2B. Os temas: vendas e marketing, resultados exponenciais; 
gestão e liderança; networking e negociação; e inovação e tecnologia. 
Marcel Oliveira, co-fundador e CEO da Libra Multiconteúdo irá condu-
zir a apresentação. Mais informações: (https://superjornadadosucesso.
com.br/). 

J - Energia Solar
De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a capacidade 
global de eletricidade renovável deve aumentar mais de 60% entre 2020 
e 2026 e a energia solar fotovoltaica pode representar a metade desse 
crescimento. No Grupo Marista, um dos colégios é 100% auto sustentável 
em energia, produzida por painéis solares. O projeto iniciou no Colégio 
Marista Anjo da Guarda, em Curitiba, em abril de 2019 e hoje, os painéis 
solares abastecem a unidade com 10 mil Kw por mês, quantidade que 
anteriormente vinha diretamente da Copel, concessionária de energia do 
estado. “A unidade gera até mais energia que o colégio consome e essa 
produção fica como um crédito junto à Copel para ser utilizado em dias 
de menor incidência solar”, explica o analista técnico responsável pelo 
setor de eficiência energética do Grupo Marista, Carlos Vitor da Silva.

A avaliação é da minis-
tra da Agricultura, 
Tereza Cristina, ao ga-

rantir que não há problemas 
com a safra neste momento. 
No entanto, a safra de verão, 
no final de setembro e outu-
bro, gera preocupação. Ela 
lembrou que a safrinha de 
milho já está em produção. 
“Então, o que precisava de 
fertilizante já chegou, já 
está com o produtor rural. 
Neste momento não temos 
problema. A safra de verão 
é uma preocupação”, disse. 

A ministra disse que o setor 
privado confirmou a existên-
cia de estoque de passagem 
de fertilizantes suficiente 
até outubro. As exportações 
do produto estão suspensas 
para o Brasil por causa do 
fechamento dos portos da 
Lituânia para o escoamento 

Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina.
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O Banco Central (BC) divulgou o passo a passo para que 
pessoas físicas e empresas saquem recursos esquecidos em 
instituições financeiras. O agendamento dos saques começará 
na próxima segunda-feira (7) para os nascidos antes de 1968 
e para empresas abertas antes deste ano. 

Cerca de 114 milhões de pessoas a 2,7 milhões de empresas 
acessaram o sistema de consultas criado para o resgate do 
dinheiro. Desse total, 25,9 milhões de pessoas físicas e 253 mil 
empresas descobriram que têm recursos a receber. No caso 
de existência de saldos residuais em instituições financeiras, o 
próprio site informou uma data e um horário de retorno para 
agendar a retirada. Essa etapa exigirá conta nível prata ou ouro 
do Portal Gov.br. 

Confira o passo a passo para a retirada do dinheiro:
Passo 1 -  Acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e 

no período de saque informado na primeira consulta. 
Quem esqueceu a data pode repetir o processo, sem 
esperar o dia 7 de março.

Passo 2 -  Fazer login com a conta Gov.br (nível prata ou ouro). 
Se o cidadão ainda não tiver conta nesse nível, deve 
fazer logo o cadastro ou aumentar o nível de segu-
rança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no 
aplicativo Gov.br. O BC aconselha ao correntista não 
deixar para criar a conta e ajustar o nível no dia de 
agendar o resgate.

Passo 3 -  Ler e aceitar o termo de responsabilidade
Passo 4 -  Verificar o valor a receber, a instituição que deve 

devolver o valor e a origem (tipo) do valor a receber. 
O sistema poderá fornecer informações adicionais, se 
for o caso. A primeira etapa da consulta só informava 
a existência de valores a receber, sem dar detalhes.

Passo 5 -  Clicar na opção indicada pelo sistema: “Solicitar por aqui”: 
para devolução do valor via Pix em até 12 dias úteis. O 
usuário deverá escolher uma das chaves Pix e informar 
os dados pessoais e guardar o número de protocolo, caso 
precise entrar em contato com a instituição.

Nascidos antes de 1968 poderão fazer pedido 
a partir de segunda-feira.

Jo
sé

 C
ru

z/
A

B
r

Brasil tem fertilizantes 
até outubro, garante ministra

O estoque de fertilizantes para o agronegócio no Brasil está garantido até outubro

porque a Ucrânia é um gran-
de produtor e isso influencia 
o mercado global. A gente 
acha que terá uma alta, sim. 
Quanto? A soja já subiu, já 
caiu um pouco. O milho já 
subiu, já caiu um pouco. A 
gente tem que acompanhar 
e diminuir os impactos”, 
afirmou.

Atualmente, o Brasil é o 
quarto consumidor global de 
fertilizantes, 80% de todo o 
produto usado na produção 
agrícola nacional vêm de fora 
do país. As sanções econômi-
cas dos Estados Unidos e da 
União Europeia na Rússia e 
em Belarus atingem a produ-
ção de potássio, e a maioria 
dos fertilizantes é feito a 
partir do potássio. A Rússia 
é responsável por fornecer 
cerca de 25% dos fertilizantes 
para o Brasil (ABr).

de fertilizantes e agora com 
o apoio à Rússia na guerra 
contra a Ucrânia, o país do 
leste europeu sofreu novas 
sanções. O cenário se agravou 
ainda com o início da guerra. 
Isto porque, além de Belarus, 
a própria Rússia é o principal 
fornecedor do produto para 

o mercado brasileiro.
Em meio à crise, a ministra 

da Agricultura disse que vai 
ao Canadá tentar negociar 
a demanda de fertilizantes. 
Segundo ela, o impacto ao 
consumidor depende do 
tempo da guerra. “O preço 
do trigo subiu lá nas alturas 

BC divulga passo a passo para sacar 
dinheiro esquecido

“Solicitar via instituição”: a instituição financeira não 
oferece a devolução por Pix. O usuário deverá entrar em con-
tato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a 
instituição a forma de retirada.

Importante: na tela de informações dos valores a receber, o 
cidadão deve consultar os canais de atendimento da instituição 
clicando no nome dela.

Quem nasceu antes de 1968 ou abriu a empresa antes desse 
ano poderá conhecer o saldo residual e pedir o resgate entre 
7 e 11 de março, no mesmo site. A própria página informará 
o horário e a data para pedir o saque. Para pessoas nascidas 
entre 1968 e 1983 ou empresas fundadas nesse período, o 
prazo será de 14 a 18 de março. Quem nasceu a partir de 
1984 ou abriu empresa nesse ano, a data vai de 21 e 25 de 
março, com repescagem em 26 de março. As repescagens 
também ocorrerão aos sábados no mesmo horário, das 4h 
às 24h (ABr).
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Coluna do Heródoto

O confronto entre o 
presidente democrata 
americano e o líder 
russo é inevitável. 

As ameaças de uso de 
armas nucleares são 
de parte a parte. Há 

quem tema que o clima de 
tensão chegue a um ponto 
que pode ocorrer até mesmo 
um disparo acidental de um 
foguete com ogiva atômica e 
provocar a imediata reação 
do inimigo. 

Em uma base do Alasca, 
uma falha do radar reportou 
uma chuva de foguetes em 
direção à costa leste dos 
Estados Unidos e por muito 
pouco o comandante local 
não ordenou uma imediata 
represália. A personalidade 
do líder russo é reconhecida 
no mundo todo, o que ate-
moriza ainda mais os aliados 
dos americanos. 

Não é possível manter 
uma neutralidade em clima 
de guerra fria. Os que não 
estão comigo, estão contra 
mim. Um confronto entre 
as potências pode atingir 
todos os países, inclusive  os 
que se consideram neutros. 
Não há neutralidade em um 
planeta inexistente.

 
A segurança das frontei-

ras é o tema central que 
põe russos e americanos 
em lados opostos. Os russos 
não aceitam a expansão 
da OTAN na Europa. Mes-
mo com a existência de 
estados-tampão na fronteira 
não é confiável, na visão 
do líder russo. A criação 
do Pacto de Varsóvia não 
traz o equilíbrio de forças 
desejável. É evidente que 
o Ocidente é militarmente 
mais poderoso. 

Os estrategistas do Pentá-
gono consideram a América 
fora do alcance dos foguetes 
russos, já  o inimigo não 
pode dizer o mesmo. Novas 
bases são instaladas na Eu-
ropa Ocidental e o alcance 
das grandes cidades  russas 
é muito mais factível. A dis-
puta entre os dois líderes é 
obter vantagens políticas. 

Externamente para man-
ter os seus parceiros-satéli-
tes, estejam onde estiverem. 

Internamente precisam 
alimentar o apoio  da po-
pulação e sabem que nada 
é melhor do que arrumar 
um inimigo externo para 
utilizar a ferramenta do 
nacionalismo. O mundo 
acompanha com interesse 
e temor a disputa entre os 
dois líderes poderosos.

 
O presidente democrata 

americano mostra aos seus 
críticos, principalmente na 
mídia, que não é um fraco. 
Ao ter certeza que foguetes 
russos estão sendo instala-
dos nas proximidades do 
país, entra em confronto 
direto com o ditador russo. 
John Kennedy e Nikita 
Khrushchov não dão sinais 
de apaziguamento entre as 
duas potências. 

Navios russos com mais 
rampas de lançamento se 
dirigem para Cuba, a ilha 
governada pelo ditador 
Fidel Castro, que se auto 
proclama o líder do mo-
vimento anti-imperialista 
americano. Kennedy decide 
o bloqueio naval de Cuba 
com ordem de afundar qual-
quer navio soviético que 
carregue material bélico. A 
União Soviética ameaça com 
um ataque nuclear caso haja 
qualquer afundamento de 
seus navios. 

O mundo está a um passo 
de uma terceira e fatal guer-
ra mundial. Khrushchov 
recebe uma chamada no 
telefone vermelho  que liga 
a Casa Branca ao Kremlin. 
Negociam. Os soviéticos 
retiram os mísseis de Cuba 
e os americanos retiram da 
Turquia. O  mundo prendeu 
a respiração. Os navios rus-
sos dão meia volta com o 
material bélico e os Estados 
Unidos se comprometem a 
não invadir a ilha.

Não há líderes fracos em 
nações fortes.

 
(*) - É jornalista do R7, Record News 

e Nova Brasil fm. Palestras e Midia 
Training (www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Presidente 
democrata 
fraco?
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O Big Ben ajudou os nazistas
Durante a II Guerra Mundial a BBC transmitia noticiários destinados à Europa continental, praticamente toda 
ocupada pelos nazistas.

Giri_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

Essas transmissões eram muito 
efetivas como instrumento de 
propaganda e serviam para 

manter as esperanças de libertação 
dos habitantes dos países ocupados; 
eram utilizadas também para transmitir 
informações, sempre em código, aos 
membros da resistência que atuavam 
naqueles países. 

Como era tradicional, essas trans-
missões, sempre ao vivo, iniciavam-
-se com as badaladas do Big Ben 
dando a hora certa - o Big Ben é o 
sino instalado em 1859 na torre do 
Palácio de Westminster, que também 
é conhecida pelo mesmo nome. Os 
nazistas nunca conseguiram sus-
pender as transmissões, mesmo 
bombardeando Londres, mas o que 
pouca gente sabe, é que eles tiraram 
proveito delas.

Para os nazistas, conhecer as condi-
ções meteorológicas em Londres era 
muito importante para que pudessem 
tomar decisões quanto a bombardeios. 
Para isso, dada a tecnologia disponível 
à época, era preciso enviar aviões de 
reconhecimento para sobrevoar a ca-

pital inglesa e isso era muito arriscado, 
pois as defesas antiaéreas da cidade 
eram fortes e a presença desses aviões 
acabava dando um alerta antecipado 
aos ingleses. 

No entanto, cientistas alemães des-
cobriram que a frequência do som do 
Big Ben era influenciada por fatores 
como temperatura, chuva e névoa; 
partindo disso, desenvolveram técni-
cas que permitiam, simplesmente ou-
vindo e analisando as transmissões, 

conhecer as condições do tempo na 
capital e adequar seus planos a essas 
condições, decidindo se e quando 
iriam bombardear, sem arriscar seus 
aviões de reconhecimento.

E pensar que, com os avanços tec-
nológicos, hoje é muito fácil saber 
como anda e como andará o tempo em 
qualquer canto do mundo...

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor de empresas e diretor 

do Fórum Brasileiro de IoT.
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Realidade aumentada no saco de pão? Rede  
de franquias inova com anúncios interativos

A Paper Pão, rede de microfran-
quias home based especializada em pu-
blicidade e propaganda em embalagens, 
foi criada em 2016 pelo empresário Da-
niel Costa, jornalista com passagem por 
diversas emissoras de Minas Gerais, que 
viu no negócio de sacos de pão, um exce-
lente canal de comunicação e o potencial 
para uma franquia de sucesso. Com 19 
unidades espalhadas pelo país, a franquia 
promove marcas, produtos, serviços e 
campanhas educativas de forma efetiva 
e criativa, tendo como base a economia 
colaborativa, onde toda cadeia produtiva 
é beneficiada. Para manter a rede em 
franco crescimento, o CEO da marca vê 
como ponto primordial, acompanhar os 
avanços das tecnologias em comunicação. 
Desta forma, a Paper Pão decidiu investir 
na realidade aumentada e inova ao ser a 
primeira e, atualmente, a única marca do 
segmento a ter este recurso.

A nova tecnologia promete impactar o 
consumidor ao unir o anúncio físico com 
o digital, e assim, promover experiências 
de realidade aumentada nas embalagens 
mais populares no Brasil. Trata-se de uma 
nova forma de olhar para o saquinho de 
pão, a partir da tela de um smartphone. 

dade, além de captação de leads para 
anunciantes, e ainda a possibilidade de 
“rastrear” onde e quando o anúncio com 
a RA foi visto. A Realidade Aumentada é 
a versão aprimorada da realidade criada 
pelo uso da tecnologia para sobrepor 
informações digitais em uma imagem ou 
ambiente para ser visto através de um dis-
positivo, normalmente um smartphone. 
No caso da Paper Pão, a experiência do 
cliente será da seguinte maneira: Mira-se 
a câmera do smartphone em um QR-
-Code que estará nas publicidades, será 
baixado um app, logo em seguida basta 
apontar para a imagem do anunciante e 
um conteúdo em vídeo será transmitido, 
dando a impressão de estar passando no 
próprio saco de pão.

Com foco na produção do bem-estar 
do consumidor final e do meio ambiente, 
as embalagens da Paper Pão podem 
aguentar até 5 kg, são coloridas com 
tintas e papel atóxicos, recicláveis e 
totalmente biodegradáveis, além de 
contar com a aprovação da Anvisa. 
Outra característica positiva da mar-
ca é sua operação funcionar de forma 
bem simples: o franqueado lucra com 
a venda dos espaços publicitários, 
chamados módulos, sendo do tamanho 
aproximado a de um cartão de visitas. 
Cada saquinho pode conter até 36 
anunciantes diferentes. Os anúncios 
são veiculados por edição, também 
chamada tiragem, contendo a partir de 
10 mil exemplares cada. As padarias 
são parceiras no negócio, por isso, 
não pagam nada para ter os sacos de 
papel. Seu investimento inicial a partir 
de R$ 4.980,00, é um grande atrativo 
para quem quer começar um negócio.

Daniel acredita que a criatividade, inovação 
e tecnologia irão agregar valor para uma 
mídia sustentável, com foco em ajudar 
especialmente as pequenas empresas a 
alcançarem um público maior e, desta 
forma, aumentar a suas vendas.

— Ainda sabemos pouco, mas sem dúvida 
a tecnologia RA promete gerar mais interati-
vidade com os anúncios, melhorar a experi-
ência do consumidor, ampliar a distribuição 
de conteúdo, além de aumentar as taxas de 
conversão em vendas. Com o advento do 5G 
no Brasil, acreditamos que muitas oportu-
nidades estão por vir. Pensamos, inclusive, 
em aprimorar a tecnologia para o 3D, mais 
adiante — aponta o CEO da marca

Essa inovação vai gerar melhor expe-
riência ao consumidor, maior interativi-

Daniel Costa, CEO da Paper Pão

News@TI
e consolidação da contabilidade, a Razonet apostou na Fintech para ampliar seus 
serviços para apoiar o empreendedorismo. “Somos uma Central Empreendedora 
e o Brasil tem um potencial enorme de pessoas que precisam de uma ajuda para 
viabilizar o negócio próprio. O propósito da Razonet é ajudar o empreendedor a 
crescer. Temos uma preocupação em repassar conhecimento e desenvolver um 
ambiente próspero ao cliente. Depois de três anos, e muitas demandas dos nossos 
clientes, decidimos investir na Fintech para ampliar e impulsionar os negócios. 
Readequamos os planos para os clientes fixos da contabilidade e agregamos o 
banco digital. Passamos a ser “one stop shop”, um lugar onde você pode abrir sua 
empresa de forma completa, desde contabilidade até os serviços financeiros.”, 
esclarece Luana Menegat, CEO da Razonet Bank (https://razonetbank.com.br/).

Cem vagas disponíveis ainda no 1o semestre 
do ano
@A Agenzia, startup de marketing digital, está contratando talentos de todo 

o Brasil, com a previsão de cem vagas ainda no primeiro semestre de 2022. 
Com operação iniciada oficialmente em agosto de 2021, a startup vem atraindo 
o olhar do mercado e recebendo investimentos importantes para chegar cada 
vez mais aos micro e pequenos negócios. A empresa recebeu, logo no início 
da operação, um aporte de R$ 1 milhão, liderado pelo fundo Anjos do Brasil, e 
com participação também de investidores anjos. Além disso, foi selecionada em 
programas de aceleração e mentoria de empresas como Cubo Itaú, Microsoft, 
HSM, Sebrae IA Factory, além do desafio Brain Open Jornada Digital, da Algar 
(vagas@agenziamkt.com.br).

Memed anuncia lançamento oficial da versão 
mobile de seu software de receita médica digital
@A Memed, empresa pioneira e líder absoluta no mercado de receita mé-

dica digital, acaba de lançar uma nova experiência full mobile para a sua 
plataforma médica de prescrição. A novidade endereça à principal demanda 
da classe médica como um todo e, em especial, dos médicos usuários da Me-
med que agora podem emitir receitas digitais diretamente por meio dos seus 
smartphones e tablets, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para facilitar ainda 
mais a prática médica, a Memed firmou uma parceria com a Soluti, IDTech que 
fornece soluções inovadoras em Identidade Digital e Assinaturas Eletrônicas, e 
passa agora a oferecer assinatura digital gratuita a todos os médicos usuários, 
ou que venham a se tornar usuários, bem como aos seus parceiros atuais ou 
potenciais (https://blog.memed.com.br/vantagens-receita-digital/).

Fintech para Pequenos e Médios 
Empreendedores
@A startup Razonet, primeira contabilidade digital do Brasil, é uma Fintech 

focada em serviços para o crescimento do empreendedor. Com três anos de 
mercado, a Razonet Contabilidade Digital fechou 2021 com aumento de 338% em 
faturamento e 1.660 clientes presentes em todos estados brasileiros. Com a digitali-
zação da economia na pandemia, muitos empreendedores migraram do tradicional 
contador para o serviço digital e do banco físico para o banco digital. Com a expertise 

ricardosouza@netjen.com.br

Plataforma descomplica processos 
de segurança de aplicações para 

desenvolvedores
O mercado de DevSecOps 

não para de crescer. De acor-
do com IDC, mecanismos 
para migração de aplicativos 
e infraestrutura centrados na 
nuvem seriam parte de 80% 
das empresas até o final de 
2021. A Conviso - empresa 
pioneira em AppSec - apre-
senta ao mercado a Conviso 
Platform, seu principal produ-
to, reestruturado e com maior 
foco em descomplicar o ecos-
sistema e otimizar o processo 
de segurança de aplicações 
para desenvolvedores.

Assumindo nova identida-
de visual e posicionamento, 
em sua nova fase, a Conviso 
pretende empoderar profis-
sionais de desenvolvimento 
na construção de aplicações 

seguras, como explica Wag-
ner Elias, CEO da companhia. 
“Foi a partir de experiências 
práticas com empresas dos 
mais variados setores que nós 
entendemos que segurança 
de aplicações é uma questão 
de desenvolvedor”, explica.

O processo teve início com 
a reestruturação do software 
oferecido pela empresa, foca-
do em DevSecOps, alterando 
o nome da plataforma e ofe-
recendo uma segmentação 
em cinco produtos, cada um 
focado em uma fase do ciclo 
de desenvolvimento seguro. 
Além disso, a plataforma pas-
sa a ser completamente em 
inglês, alinhada à estratégia de 
globalização da empresa, que 
já tem clientes no mundo todo. 



Advanced analytics: 
a transformação no 

ecossistema financeiro
Plataformas 
abrangentes de 
dados são cada vez 
mais cruciais para 
que as instituições 
financeiras atinjam 
o patamar da 
transformação dos 
dados

O investimento em 
análise avançada 
cresce, mas há ain-

da uma série de desafios 
no caminho da maioria das 
organizações, geralmente 
em relação à diversidade, 
escala e natureza de distri-
buição dos dados. Os silos 
de dados de proporções 
consideráveis mantidos 
pelo ecossistema financei-
ro leva todos a questionar 
sobre sua credibilidade 
e quais as finalidades de 
uso deles. 

Afinal, como os silos de 
dados normalmente cau-
sam atrasos e discrepân-
cias, os gestores podem es-
tar baseando suas decisões 
em informações que não 
são oportunas, precisas 
ou adequadas. Problemas 
podem aumentar ainda se a 
exposição de informações 
pessoais são expostas a to-
dos os departamentos, sem 
muita preocupação com 
qualidade e segurança. 

Há de se considerar a 
garantia da confiança não 
somente das informações 
da própria empresa, mas 
também de terceiros em 
como eles são integrados, 
acessados, analisados e 
tratados. Resolvidas essas 
questões, as empresas 
estarão bem posicionadas 
para acessar as análises 
avançadas necessárias 
para alcançar o próximo 
patamar da transformação 
digital.

Como a causa desses 
desafios tende a ser os 
silos de dados, o ponto de 
partida seria simplificar 
a arquitetura. Embora 
a maioria das empresas 
tenha a tendência a ter 
muitos silos, harmonizar 
gradualmente as fontes de 
dados discrepantes possi-
bilita mais valor ao modelo 
de negócios atual a cada 
passo da transformação. 
Também permite a obten-
ção de novos insights e a 
tomada de decisões mais 
acertadas.

Implantar o conceito de 
um smart data fabric ajuda 
a reduzir a quantidade de 
silos com que as empresas 
devem lidar e fornece uma 
visualização unificada e 
sob demanda dos dados. 
Essa abordagem dá uma 
visão do que está acon-
tecendo em tempo real e 
garante que as decisões 
sejam tomadas com base 
em dados mais oportunos. 

Esse é o primeiro passo 

da simplificação da arqui-
tetura, que proporciona a 
visibilidade total dos dados 
- do ponto de origem ao 
ponto de consumo -, o que 
aconteceu com eles pelo 
caminho e onde eles estão 
sendo usados na empresa.  

Abrir caminho para o 
advanced analytics, por-
tanto, oferece uma série 
de recursos analíticos 
importantes, incluindo 
exploração de dados, in-
teligência de negócios e 
aprendizagem de máquina, 
tudo integrado. 

Com isso, as decisões 
nas corporações passam 
a ser fundamentadas e 
apoiadas por uma moderna 
plataforma de dados que 
conecta tanto as infor-
mações externas quanto 
internas para análises 
avançadas sob demanda. 
Outra vantagem é que o 
data fabrics permite que 
os dados permaneçam na 
fonte em vez de servidor 
central, o que elimina a 
latência e a complexidade 
associadas à duplicação de 
dados.

A adoção de uma aborda-
gem de malha inteligente 
de dados leva as organi-
zações a dar o primeiro 
passo para superar muitos 
dos desafios enfrentados 
atualmente. Em vez de 
restrições por conta de 
problemas como dados 
de baixa qualidade, silos 
e atrasos, essa abordagem 
dá aos usuários a capacida-
de de usar informações ao 
máximo como diferencial 
de eficiência, inovação e 
competitividade para levar 
suas empresas adiante. 

A adoção de uma abor-
dagem de data fabric inte-
ligente para conjuntos de 
gerenciamento de dados 
leva as organizações a 
dar o primeiro passo e as 
ajuda a superar muitos dos 
desafios relacionados a 
dados que elas enfrentam 
atualmente. 

Em vez de restrições por 
conta de problemas como 
dados de baixa qualidade, 
silos e atrasos, esta abor-
dagem dá às organizações 
o acesso a informações 
mais abrangentes, precisas 
e oportunas para tomar 
decisões fundamentadas 
e desenvolver novas inicia-
tivas, sem comprometer a 
segurança e a qualidade. 

À medida que a capa-
cidade de usar dados 
ao máximo se torna um 
diferenciador fundamen-
tal, este acesso amplo a 
análises avançadas está 
ajudando as instituições 
financeiras a obter insights 
vitais para aumentar a 
eficiência, a inovação e a 
competitividade que as 
levarão adiante. 

(*) - É head de Mercado Financeiro da 
InterSystems no Brasil.

Odilon Almeida (*)
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Isto porque, a realidade de 
um serviço híbrido tem 
sido um vetor de forte 

crescimento, especialmente, 
para o setor do varejo. 

O “figital”, elo entre os 
meios físicos e digitais de 
consumo, tem sido realidade 
entre 60% dos consumidores 
que dizem fazer buscas no 
online, mas que preferem 
retirar as suas mercadorias 
no offline, de acordo com a 
7ª edição da pesquisa Consu-
mer Pulse. Um dos motivos 
dessa preferência é que 
no atendimento presencial 
algumas questões são resol-
vidas de forma mais assertiva 
e ágil do que pelo digital, de 
acordo com a pesquisa. 

E, além disso, os consumi-
dores também têm buscado 
por uma assistência huma-
nizada, depois de um longo 
período de distanciamento 
social e relacionamento com 
máquinas. Podemos ver que, 
aos poucos, o público tende 
a retornar para as lojas físi-
cas, ressignificando o obje-
tivo dos estabelecimentos 
e, por terem passado por 
um período de inovadoras 
experiências digitais, apri-
moraram os seus interesses 
e se tornaram mais exigen-

O consumidor busca por uma assistência humanizada, 
depois de um longo período de distanciamento social 

e relacionamento com máquinas.

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

O pretendente: PATRICK CIRILLO DE FREITAS, nascido nesta Capital, Itaim Paulista, 
SP, no dia (27/06/1994), profissão ajudante geral, estado civil solteiro, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Manoel de Freitas Junior e de Lianaia 
Cirilla dos Santos de Freitas. A pretendente: LUANA KÁSSIA DA SILVA FELIX, nascida 
em Abreu e Lima, PE, no dia (29/09/1998), profissão vendedora, estado civil solteira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Rivaldo Nicolau Felix 
e de Rosimeri Maria da Silva.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O papel da loja física no processo 
de compra do consumidor

Mesmo com o crescimento das compras e vendas pelos meios digitais nos últimos anos, a loja física 
ainda conta com uma grande parcela de importância no processo de experiência do consumidor

cluindo tecnologias comple-
mentares em diversas etapas 
do processo de aquisição 
de produtos e/ou serviços, 
como uma forma de integra-
ção e assimilação do serviço 
digital prestado. 

No entanto, esta imple-
mentação não tem prejudi-
cado a procura pelo contato 
físico dos stakeholders, 
como mencionado anterior-
mente. Assim, é possível 
encontrar com mais regula-
ridade máquinas de cartões 
mais ágeis, duradouras, 
com novas funcionalidades 
e sustentáveis na mesma 
medida em que acrescenta-
mos o número do cartão no 
site de compra, bem como 
recursos de autoatendi-
mento e self-checkout, por 
exemplo.

Tudo isso pensando na 
melhor experiência na jor-
nada de compra do cliente, 
independente do protago-
nismo de um meio ou de 
outro (físico ou digital). 
Com isso, passamos a en-
tender que o meio físico não 
perdeu a sua importância, 
mas sim, ganha um novo 
significado. - Fonte e mais 
informações: (https://www.
zettle.com/br).

tes quanto ao atendimento 
presencial. 

Diante disso, para as em-
presas, o ano de 2022 vem 
carregado de desafios para 
atender às expectativas na 
jornada de compra do consu-
midor e transformar ambos 
os meios, físico e digital, 
complementares. Logo, um 
não tende a excluir o outro. 

Para os especialistas da 
Zettle by Paypal, referência 
em meios de pagamentos na 
Europa e América, a mesma 
importância e atenção aos 
detalhes que a empresa atri-
bui ao canal digital devem ser 

atreladas ao ambiente físico 
também. 

Isso porque a fidelidade do 
consumidor, agora, mais do 
nunca, deve ser conquistada 
em ambos os meios para que 
o cliente não tenha a preo-
cupação de ter que buscar 
uma outra loja, pela falta de 
uma boa experiência em um 
dos canais e, assim, desistir 
de comprar em qualquer um 
dos meios.

Com a transformação 
dos hábitos de consumo 
e a aceleração digital, em 
decorrência da pandemia, 
estabelecimentos estão in-
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Fernando Cirne (*) 
 
As compras online estão cada 

vez mais presentes no dia a dia das 
pessoas, sendo responsável por uma 
parcela grande e importante da eco-
nomia global.

O comércio de produtos online hoje 
faz parte da vida de muitas pessoas 
e tende a crescer cada vez mais. Se-
gundo uma pesquisa realizada pela 
Nielsen, as vendas do e-commerce 
brasileiro chegaram a R$ 53,4 bilhões 
só no primeiro semestre de 2021, e 
cresceram 31% em relação ao mesmo 
período em 2020. 

Foram 42 milhões de pessoas 
comprando pelo e-commerce, sendo 
que, desses, 6,2 milhões eram novos 
usuários. Devemos lembrar que o 
e-commerce está constantemente 
em mudança, isso porque o consu-
midor cria novos hábitos a cada dia, 
escolhendo como, quando e onde 
comprar e os negócios e empresas 
precisam se adaptar para atender a 
essa demanda. 

As principais características dessa 
revolução podem ser percebidas nas 
maneiras cada vez mais próximas de 
contato entre loja e consumidor. Por 
exemplo: meios de comunicação mais 
diretos, vendedores reais sempre on-
line para responder dúvidas ou ajudar 
com alguma compra e até mesmo 
entregas de produtos mais rápidas e 
personalizadas. 

Todas essas características fazem 
com que o e-commerce seja modifi-
cado e esteja amplamente conectado 
com o cliente, atendendo todo tipo 
de consumidor e dando mais auto-
nomia para ele. Do lado do lojista, 
hoje falamos de e-commerce, live 
commerce, social commerce, conver-
sational commerce, influenciadores 
impulsionando vendas, redes sociais 
e marketplace, soluções integradas, 
experiência do cliente, entre várias 
outras coisas. 

Grandes e-commerces têm áreas 
específicas para analisar o compor-
tamento do usuário, movimentos de 
mercado, navegação e outros pontos 

importantes e que antecipam ten-
dências. 

Pequenos e médios empreende-
dores também estão atentos a essas 
mudanças e graças às ferramentas 
disponíveis, a maioria delas no mode-
lo SaaS (software como serviço) e a 
proximidade que eles conseguem ter 
com os seus clientes, conseguem com-
petir e se diferenciar nesse mercado 
de vendas online, ganhando cada vez 
mais relevância. 

A revolução do e-commerce possi-
bilitou, e vai continuar possibilitando, 
que novos negócios sejam gerados e 
que novos empreendedores surjam 
facilitando também a jornada empre-
endedora de cada um deles. 

Utilizando os serviços e tecnologias 
disponíveis, a barreira de entrada para 
montar um negócio está cada vez 
mais baixa e a cada ano que passa, é 
possível empreender no mundo digital 
gastando menos. 

(*) - Engenheiro formado pela USP, com MBA pelo 
IBMEC, é CEO da Locaweb.

A revolução do e-commerce
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