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News@TI

Startups espaciais e potenciais investidores 
estarão frente a frente no SpaceBR Show

@Startups do setor espacial terão a oportunidade de apresentar 
o seu negócio para potenciais investidores durante a segunda 

edição do SpaceBR Show, que será realizado entre 17 e 19 de maio 
no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O evento, 
idealizado e organizado pela MundoGEO, contará com mais de 50 
palestrantes nacionais e internacionais e tem o apoio estratégico da 
Agência Espacial Brasileira (AEB), autarquia vinculada ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O cadastro das startups 
espaciais fica aberto até o dia 30 de abril no site www.spacebrshow.
com/startups. Após esse prazo, haverá uma seleção das empresas 
que farão pitches no último dia do evento para investidores e par-
ticipantes do SpaceBR Show. Todas as apresentações serão coor-
denadas pelo analista de Projetos Espaciais da AEB, Danilo Sakay. 
Inscrições antecipadas com descontos e programação completa: www.
spacebrshow.com      Leia a coluna completa na página 6

Reprodução/https://spacebrshow.com/

A união voluntária entre duas 
pessoas, nos dias de hoje, 
evidencia como passamos por 
mudanças significativas ao longo 
dos últimos dois anos. Os modelos 
tradicionais foram substituídos 
por celebrações personalizadas 
e muitas até migraram para o 
online. A transformação digital, que 
aconteceu em vários âmbitos, tem 
chamado a atenção principalmente 
pelos benefícios de agilidade e 
eficiência nas operações e nas 
tomadas de decisão. 

Porém, ao avaliar as recentes inovações, 
raramente vejo a segurança digital 

desempenhando um papel-chave. Como 
exemplo, destaco as constantes notícias 
sobre vazamentos de informações pessoais 
e as paralizações das operações de empresas 
bem conhecidas por ataques de ransomware 
- uma ameaça que podemos dizer que é bem 
conhecida. Creio que todos se lembram de 
2017 e a epidemia do WannaCry, que deve-
ria ter resultado em melhores condutas no 
ambiente digital das empresas. 

Não se pode focar na transformação di-
gital, inovação e melhorias na experiência 
do cliente (UX) e ignorar a proteção desses 
processos, produtos ou serviços. Por isso, 
acredito que cibersegurança e inovação 
precisam se desenvolver juntas, como um 
casal que acabou de iniciar uma relação. Mas, 
como garantir a competitividade e agilidade 
da inovação, sem renunciar à segurança? 

Minha primeira recomendação é que o 
casal precisa ter um objetivo em comum que 
servirá de referência para as decisões que 
eles terão que tomar ao decorrer da jornada. 
Definir alguns valores que ambos devem 
compartilhar é um bônus neste quesito que 
pode ajudar a solucionar futuros conflitos. 
Um desse valores pode ser “escolher sem-
pre o caminho que não colocará em risco 
a relação”.

Segurança Digital e inovação 
precisam andar de mãos dadas
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Talvez você esteja pensando em infi-
delidade, desconfiança. Mas também me 
refiro à reputação da marca e garantir uma 
operação lucrativa. Essas são as principais 
consequências que as organizações vítimas 
de um ataque de ransomware estão enfren-
tando com a exposição pública do caso e os 
prejuízos financeiros, como a paralização da 
empresa, custo para retomar a operação, 
possíveis multas e, em alguns casos, o pa-
gamento do resgate. 

Nesses casos, a ineficácia de proteção 
corporativa enfraqueceu a relação inovação-
-segurança e ainda teve consequências 
gigantescas para a saúde da empresa. Para 
evitar problemas e tentar manter o equilíbrio 
da relação inovação-segurança, me inspirei 
na maneira como casais desenvolvem um 
vínculo íntimo ou a intimidade. Isso ocorre 
depois de muitas conversas e compartilhan-
do muitas experiências. 

Chega-se a um ponto em que um conse-
gue prever o que o outro fará. Por isso, a 
comunicação dentro dos times que estão 
planejando e implementando os projetos 
de inovação e o time de segurança é extre-
mamente importante. Acredito que todos 
saibamos que intimidade e vínculos sólidos 
não se constroem da noite para o dia. Da 

mesma forma, não se pode esperar que 
algo novo atenda aos requisitos mínimos 
de segurança chamando o time ao final do 
processo. O casal precisa conversar sobre 
assuntos importantes desde o início. 

Claro que conflitos irão surgir, pois, na 
maioria das vezes, cada um tentará de-
fender a escolha que mais lhe convém, e 
é aqui que definir valores e objetivos em 
comum, previamente, ajudará a solucionar 
os debates e encontrar a melhor decisão 
para o casamento (ou o negócio). Com a 
experiência que tenho, devo alertar para os 
riscos que algumas práticas comuns levam. 

A principal delas é “varrer os problemas 
da relação para debaixo do pano e tentar 
esquecer”. Infelizmente isso apenas acumu-
lará as dificuldades, assim como a poeira se 
junta embaixo de camas e tapetes. Porém, 
quando se mexe neles, ela é liberada de 
uma vez só. 

Para quem não vive o dia a dia da ci-
bersegurança, pode parecer um exemplo 
exagerado, porém adiar atualizações ou 
correções importantes dos programas ou 
escolher a segurança por “obscuridade” 
(ao iniciar uma operação na nuvem sem 
proteger esse ambiente) são práticas mais 
comuns do que parecem e foram causas 
frequentes dos casos de ransomware que 
tivemos a chance de avaliar. 

Se importantes decisões fossem tomadas 
nos momentos corretos, o casal não teria 
que enfrentar a aprovação que foi gerada 
pelos seus erros, pois teriam criado uma 
certa proteção contra esses riscos. 

Falando de maneira mais clara sobre a 
relação inovação-segurança, as pequenas e 
importantes proteções - ao se acumularem 
e se sobreporem - criarão uma rede sólida 
que protegerá tanto a longevidade do “ca-
samento” quanto o presente e o futuro dos 
negócios. 

(Fonte: Roberto Rebouças é gerente-executivo 
da Kaspersky no Brasil (https://www.kaspersky. 

com.br/).

O nome limpo no painel e o badalar do sino 
O sino instalado ao lado de um painel dentro do Feirão da Serasa, 

em São Paulo, é a última etapa de um emocionante ritual que ilustra 
a índole brasileira: em um país de endividados, o nome limpo é uma 
aspiração nacional. Pendurado na saída da tenda do Largo da Batata, 
se realiza o Feirão Limpa Nome Emergencial, o sino é um objeto 
de desejo de milhares de consumidores que chegam ao local para 
renegociar seus débitos. Badala o sino quem consegue deixar o local 
com descontos superiores a 90% no pagamento da dívida. Desde o 
início do Feirão Limpa Nome Emergencial da Serasa, no último dia 
7, 1,15 milhão de consumidores conseguiram limpar o nome com 
acordos pelos canais digitais da empresa, nas agências dos Correios 
de todo o Brasil e na Tenda Limpa Nome da Serasa. Os acordos, 
até agora, já somam R$ 2,07 bilhões de descontos. O Feirão vai até 
o próximo dia 31, com ofertas de mais de 100 credores, dispostos 
a dar descontos (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/).   

 Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: serasa/divulgação
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DEz MITOS E vERDADES SOBRE BIOMETRIA DE vOz
    Leia na página 4

Muitas empresas que já estavam em processo de transformação digital, 
com a pandemia se viram na necessidade de acelerar esse movimento, 
precisando focar na estratégia, métricas e aspirações para aproveitar 
as novas habilidades e não apenas adquirir novas tecnologias. Mas, 
afinal, o que é digital? Todos os dias, novas soluções digitais são lança-
das e difundidas pelo mundo, simplificando até mesmo as ações mais 
corriqueiras.   

O Conceito Digital dos Centros de 
Serviços Compartilhados 

A tecnologia impulsiona a transformação do setor da construção civil, 
influenciando desde a elaboração do projeto até a visualização da obra 
360º de maneira remota. Com isso, a utilização da inteligência artificial, o 
monitoramento da equipe, a digitalização e a compatibilização dos projetos 
não só alavanca a produtividade como também impacta positivamente o 
meio ambiente, evitando o desperdício e reduzindo o número de resíduos. 
Um verdadeiro ganho para as construtoras e incorporadoras.   

Conheça sete benefícios da digitalização 
de uma obra 

Não é segredo que a área de logística é uma das mais desafiadoras 
de gerir no campo dos negócios. Isto porque, envolve uma ampla ca-
deia, a qual precisa atuar em sinergia para que todas as etapas de seus 
processos operem com segurança e eficiência. No entanto, nas últimas 
décadas, este complexo mercado ganhou novas proporções e, mais do 
que nunca, demandou novos investimentos em tecnologias disruptivas 
para crescer e garantir a satisfação de um perfil de consumidor ainda 
mais exigente.   

O impacto da tecnologia integrada para o 
mercado de logística  

Chamada do Prouni
A lista de convocados a uma vaga no 

ensino superior pela segunda chamada 
pelo Prouni já pode ser consultada no 
portal (https://prounialuno.mec.gov.
br/). Os estudantes pré-aprovados 
terão até o próximo dia 29 para 
comprovar informações como renda 
familiar e comprovante de conclusão 
do ensino médio, fornecidas no ato de 
inscrição. O Prouni seleciona candi-
datos para bolsas parciais e integrais 
em universidades particulares (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/10-mitos-e-verdades-sobre-biometria-de-voz/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-22-03-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-22-03-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-impacto-da-tecnologia-integrada-para-o-mercado-de-logistica/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/conheca-7-beneficios-da-digitalizacao-de-uma-obra/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-conceito-dos-centros-de-servicos-compartilhados-digital/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/imbroglio-nas-redes-sociais/?swcfpc=1
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A concorrência desleal 
no e-commerce 

internacional

O aumento das compras 
pela internet, tanto no 
comércio B2B quanto 
nas vendas diretas, que 
já era uma tendência 
crescente, acentuou-se 
na pandemia

O e-commerce mostrou 
ser um eficiente ca-
nal para atender aos 

consumidores no período de 
isolamento social e fecha-
mento das lojas. Porém, ao 
mesmo tempo, essa forma 
de transação comercial gera 
mudanças e desafios sob os 
mais diferentes aspectos, 
como questões tributárias e 
de controle aduaneiro. Tem 
possibilitado, por exemplo, 
a importação ilegal de nu-
merosos produtos, criando 
condições desiguais e desle-
ais de concorrência, danosas 
à indústria e ao varejo do 
Brasil.

Obviamente, o ingresso de 
itens estrangeiros no merca-
do interno, mesmo quando 
comprados de modo direto 
pela Web de um fornecedor 
de outro país, entregue pe-
los Correios ou quaisquer 
serviços de remessa expres-
sa, também deve obedecer 
à legislação brasileira. O 
desrespeito às regras le-
gais pode levar a multas e 
até mesmo a sanções mais 
graves ao comprador, se a lei 
for cumprida. Muita gente 
parece confundir “produto 
ilegal”, como drogas ilíci-
tas e medicamentos não 
aprovados pela Anvisa, com 
“importação ilegal”. 

No primeiro caso, tra-
ta-se de itens que sequer 
poderiam ser adquiridos, 
sob qualquer forma de 
comércio. O segundo re-
fere-se à importação de 
bens ou mercadorias sem 
o pagamento dos tributos 
devidos. Há consumidores 
que imaginam não estar 
desrespeitando as leis pelo 
fato de comprar algo cujo 
uso é legal. Por ignorarem 
as normas, ou desconhe-
cê-las, acabam violando a 
legislação.

O problema agrava-se. 
Segundo a pesquisa Seize 
Cross-Border Opportuni-
ties, realizada pela Forres-
ter, empresa norte-ameri-
cana que presta consultoria 
sobre os impactos e o po-
tencial da tecnologia, 82% 
dos consumidores em todo 
o mundo já compraram em 
sites de outros países. A 
América Latina é uma das 
líderes dentre os comprado-
res, com 83% da população 
reportando já ter adquirido 
bens internacionais pela 
Web. 

A China é a campeã nesse 
comércio. Em 2019, suas 
vendas para outras nações 
contabilizaram US$ 1,8 tri-
lhão, mais do que a soma de 
todo o mercado norte-ame-
ricano e europeu. Estima-se 
que o país asiático já tenha 
superado o patamar de US$ 
2,5 trilhões de vendas de-
pois da eclosão da Covid-19. 
É preciso deixar claro que, 
sob o aspecto legal e tribu-
tário, os consumidores têm 
o direito de adquirir tudo o 
que desejarem pela Web, 
desde que o produto seja 
permitido no Brasil e que 
recolham os tributos fede-

rais, estaduais e municipais 
devidos, respeitando as 
taxas e alíquotas referentes 
a cada item. 

Também é ilegal fazer 
compras em sites interna-
cionais como pessoa física 
para revender no comércio 
nacional sem a emissão 
de notas fiscais e o devido 
recolhimento de impostos. 
Nesses casos, cabe lembrar 
que a importação legal deve 
ser feita com os produtos 
passando pela alfândega 
e com o recolhimento de 
tributos e taxas. Outro 
relevante aspecto do e-
commerce é que hoje ele 
ocorre sem transparência. 
Não existem dados ou es-
tatísticas para identificar 
os valores, quantidades e 
produtos transacionados. 

Nem mesmo de maneira 
agregada. No comércio 
tradicional, era comum, 
até novembro de 2021, a 
divulgação, por parte da 
Receita Federal do Brasil, 
de dados que permitiam ao 
público geral acompanhar 
e monitorar os movimentos 
desse comércio de modo 
detalhado. Desde dezembro 
de 2021, porém, o órgão en-
cerrou a divulgação dessas 
informações. Atualmente, 
estamos buscando uma 
solução conjunta com todos 
os organismos de governo 
envolvidos, para viabilizar 
o retorno da divulgação de 
dados relevantes. 

No tocante aos números 
do e-commerce cross-bor-
der, as discussões ainda 
estão em estágio anterior, 
mas necessitamos acelerar o 
processo. Isso permitirá que 
a sociedade civil entenda 
a dinâmica de mercado e 
proponha políticas públi-
cas para que o comércio 
internacional seja benéfico 
ao país. O problema é grave 
e crescente. É urgente es-
tabelecer medidas eficazes 
para coibir a importação 
ilegal de pessoas físicas e 
jurídicas pela Web. Urge 
fiscalizar de modo mais 
assertivo e até mesmo rea-
lizar campanhas educativas 
de conscientização sobre o 
caráter ilícito do procedi-
mento. 

A repressão desse dele-
tério e-commerce também 
impõe investimentos em 
tecnologia e inteligência. 
É inconcebível que a inter-
net continue sendo usada 
como canal de concorrência 
ímproba e desleal contra a 
indústria e o varejo brasi-
leiros, afetando a criação 
de empregos tão impor-
tantes neste momento de 
retomada da economia. 
Considerando o tamanho 
de nosso mercado consu-
midor, é imenso o volume 
de sonegação fiscal. 

Precisamos inibir essa 
prática tão corrosiva para 
o país. Importação ilegal 
é injusta, sobrecarrega 
os que pagam impostos 
corretamente, prejudica 
as empresas aderentes 
ao compliance e diminui 
o poder de investimento 
do Estado, que perde ar-
recadação, reduzindo sua 
capacidade de atender bem 
a sociedade. 

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*)

Decorrente da pandemia, muitas pessoas decidiram ter um pet 
em casa na tentativa de aliviar a tensão causada pelos efeitos do 
isolamento, como ansiedade e depressão. De acordo com uma 
pesquisa sobre adoção de pets na pandemia feita pela DogHero 
e Petlove, 54% dos tutores adotaram um animal desde que a 
Covid-19 passou a ser uma realidade — 19% deles pela primeira 
vez na vida.

Embalado pelo amor aos bichinhos e pelo número crescente de 
pets nos lares brasileiros, o Brasil é hoje o sexto principal mercado 
pet no mundo, perdendo apenas para países onde negócios para 
animais de estimação já ocupam fatias relevantes da economia. 
Por consequência, o mercado para animais de estimação encara 
uma onda de crescimento como nunca antes no país. 

Em dois anos, o setor cresceu 30% e hoje fatura 50 bilhões 
de reais. A estimativa é do Instituto Pet Brasil, órgão que repre-
senta as empresas do setor. Além disso, o Brasil deve saltar seu 
faturamento nas vendas de produtos pet nos próximos anos. De 
acordo com a consultoria Euromonitor, o setor poderá contar 
com 11 bilhões de dólares em 2026, alta de 70% sobre o volume 
atual de vendas. 

Neste mercado estão grandes redes que disputam o coração dos 
amantes dos pets, entre elas, a Pupz - empresa que desenvolve 
produtos para proteger e encontrar pets - que prevê encerrar o 
primeiro ano com faturamento de 1 milhão de reais e foi avaliada 
em 20 milhões de reais. 

A empresa inovou no mercado com o lançamento do aplicativo 
gratuito de reconhecimento facial, uma solução para os tutores 
que têm animais fujões em casa. Além do app, a empresa oferece 
outras soluções como o microchip com leitura via smartphone 
- que oferece conforto para os animais - além de coleiras, peito-
rais e TAGs, recursos para aumentar ainda mais as chances de 
encontrar um bichinho que se perde. 

A empresa especializou-se em serviços e produtos focados na 
localização de animais perdidos como a Tag Safety Para Cachorros 
e Gatos (que conta com QR Code e Chip NFC), além de coleiras e 
peitorais que contam com Chip Inteligente e QR Code, com valores 
acessíveis ao mercado. Além disso, disponibiliza o aplicativo, para 
potencializar as chances de reencontrar os pets, além de oferecer 
mais acessibilidade para quem não pode arcar com os custos dos 
produtos. - Fonte e outras informações: (www.pupz.com.br).

Segundo o relatório da 
Kaspersky sobre práticas 
de phishing e spam no 
mundo, em 2020 o Brasil 
foi o país mais atingido por 
tentativas de fraudes por 
meios digitais. Quase 20% 
dos usuários da internet 
no Brasil clicaram em links 
que de alguma forma foram 
utilizados por criminosos 
para a tentativa de roubo 
de dados pessoais. 

O Serasa também traz 
uma informação impor-
tante: a cada 7 segundos 
há uma tentativa de fraude 
pela internet. 

No período de novembro 
de 2020 a novembro de 
2021 foram registrados 3,8 
milhões de tentativas de 
fraudes pela internet. Os 
números são alarmantes 
e fica a dúvida: por que as 
pessoas caem nesse tipo de 
golpe? Segundo Leonardo 
Pereira de Morais, profes-
sor do curso de Análise e 
Desenvolvimento e Siste-
mas da Faculdade Senac 
Goiás, especialista em Se-
gurança da Informação, os 
criminosos digitais tentam 
utilizar de mecanismos e ar-
tifícios para propor ganhos 
fáceis às vítimas.

“Eles ativam gatilhos 
mentais, gerando um sen-
so de urgência de que as 
vítimas estão perdendo 
oportunidades e outras 
pessoas estão aprovei-
tando, tornando-se assim 
presas fáceis para esses 
criminosos”, diz Morais, 

Entre novembro de 2020 a novembro de 2021 foram registrados 
3,8 milhões de tentativas de fraudes pela internet.

Thiago Mazeto (*) 
 

Se o ano de 2020 trouxe a neces-
sidade de digitalizar os negócios 
e 2021 permitiu, ainda que de 

forma gradual e parcial, a retomada do 
atendimento presencial em lojas físi-
cas, este ano nos dará a oportunidade 
de unir estes dois caminhos em uma 
estratégia mais assertiva e abrangente.

É sob esta perspectiva que a junção 
do varejo físico e online se apresenta 
de forma bastante inovadora, ainda 
que não seja exatamente uma novidade 
para uma parte dos profissionais que 
atuam na linha de frente do e-commer-
ce. Com o objetivo de integrar os meios 
de venda on e offline, a estratégia é ca-
paz de oferecer uma experiência única 
e bastante convidativa para clientes 
que já estão habituados a traçar sua 
jornada de compra de ambas as formas.

Uma pesquisa por um produto feita 
pelo celular pode resultar em uma 
visita presencial à loja para teste ou 
experimentação que, por sua vez, 
sucede uma opção de pagamento on-
line, assim como a escolha de quando 
e onde receber a mercadoria. Para 
antecipar a relação com este perfil de 
cliente, os lojistas precisam atentar-se 
não apenas à disponibilidade destes 
recursos, mas também à padroniza-
ção de atendimento e integração das 

A evolução do varejo e a 
retomada presencial dos negócios
Em paralelo aos avanços que a vacinação traz à sociedade e ao nosso cotidiano, a pandemia ainda 
segue gerando desafios e demandando uma grande capacidade criativa dos lojistas para a obtenção de 
bons resultados

A junção do varejo físico e online 
se apresenta de forma bastante inovadora, 

ainda que não seja exatamente 
uma novidade.
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VA estes empreendedores. Alguns exem-
plos estão na organização de ofertas 
e promoções para datas sazonais, na 
possibilidade de realizar uma gestão de 
estoque mais eficiente e no aumento 
da presença das marcas no mercado, 
o que pode gerar, consequentemente, 
um crescimento na taxa de conversão 
de vendas.

De acordo com a 7ª edição da pes-
quisa Consumer Pulse, dois terços 
dos brasileiros já adotaram o conceito 
de omnichannel em suas jornadas de 
compra, o que demonstra a força e o 
potencial que a estratégia carrega em 
um período crucial para a maturidade 
do e-commerce no Brasil. 

É um equívoco pensar que, em curto 
e médio prazo, o ambiente digital subs-
tituirá o presencial em sua totalidade, 
seja em um cenário de pandemia ou em 
uma etapa posterior. O ano de 2022 
sugere um olhar que ainda é cauteloso, 
mas também mais apurado sobre os 
processos de retomada e reabertura 
das atividades presenciais no varejo. 

Por isso, a estratégia de omnichannel 
deve crescer ainda mais, para oferecer 
caminhos e saciar o desejo de quem faz 
da jornada de compra uma experiência 
valiosa na sua relação com a sociedade.

(*) - É CEO da Tray, unidade de e-commerce da 
Locaweb, sendo responsável pelas áreas de 

marketing (https://www.tray.com.br/). 

etapas e informações de compra, de 
forma a evitar ruídos e informações 
desencontradas.

O investimento feito na implemen-
tação de tecnologia e contratação de 
profissionais habilitados para articular 
todos os canais de venda disponíveis 
pode trazer inúmeras vantagens para 

Como deixar aplicativos e celulares 
seguros e não cair em golpes

  “No Instagram, por 
exemplo, ao logar 
você precisa forne-
cer a senha. Quando 
eu habilito a auten-
ticação de 2 fato-
res, preciso de mais 
um componente. Ou 
seja, além de for-
necer minha senha, 
preciso receber um 
código, por exemplo 
no meu Whatsapp, e 
inserir esse código no 
momento do login, 
deixando a minha 
autenticação segura”, 
exemplifica.

 2) Mantenha o sistema 
operacional e aplica-
tivos atualizados. Os 
fabricantes, ao atua-
lizar os aplicativos e 
sistema operacional, 
protegem o seu dis-
positivo de vulnera-
bilidades conhecidas, 
dificultando a vida 
dos criminosos

 3) Instale e mantenha o 
antivírus atualizado 
no seu dispositivo.

 4) Nunca forneça dados 
pessoais em meios 
digitais não confiáveis 

 5) Sempre desconfie. 
“Se você não partici-
pou de uma promoção 
ou de um sorteio e 
é abordado pedindo 
dados pessoais, não 
forneça. Não existe 
‘almoço grátis’, sem-
pre desconfie”, orien-
ta. - Fonte: Faculdade 
Senac/Goiás. 

ao explicar que existem 
diversos tipos de golpes 
aplicados por meios digitais, 
como o golpe do Whatsapp, 
do Facebook, do furto de 
identidade, entre outros. Ele 
chama a atenção para dois 
formatos que estão em alta: 
o phishing e o ransomware. 

“O phishing”, detalha, “é 
um tipo de engenharia social 
onde o atacante tenta se 
passar por uma pessoa de 
confiança da vítima e através 
disso obter dados pessoais, 
por exemplo, credenciais 
bancárias e número de car-
tões de crédito. A partir disso 
o atacante consegue obter 
algum benefício, como por 
exemplo fazer algum finan-
ciamento bancário em nome 
da vítima”. Já o ransomware 
é um tipo de sequestro de 
dados virtual, como explica 
o especialista em Segurança 
da Informação. 

“De alguma forma o ata-
cante consegue executar um 
código malicioso no disposi-
tivo da vítima e esse código 
vai cifrar, ou seja, criptogra-
far todos os dados da vítima. 
Com isso o atacante vai exigir 
um valor, geralmente em 
criptomoedas, para fornecer 
a chave e descriptografar 
esses dados”, esclarece Le-
onardo, ao preparar cinco 
instruções que vão ajudar 
manter aplicativos e apare-
lhos celulares mais seguros. 
Confira: 
 1) Utilize autenticação de 

2 fatores nos aplicati-
vos. A utilização de 2 
fatores é a combinação 
de 2 componentes, 
como por exemplo a 
credencial de login e 
mais um código que 
pode ser enviado via 
SMS, e-mail ou What-
sapp.
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Brasil é o sexto principal mercado pet no mundo



O desafio das 
águas no Brasil

A água que abastece 
grandes capitais 
normalmente tem 
origem em rios que 
cruzam áreas rurais 
e de lavouras

O Brasil ainda não 
conseguiu priori-
zar os problemas 

básicos para ter adequado 
tratamento de esgoto e 
diminuir a mortalidade 
infantil e as doenças veicu-
ladas a essa carência. Para 
piorar a situação, ainda há 
uma elevada quantidade 
de químicos detectados 
nas mais diversas cida-
des, inclusive em grandes 
capitais. 

A emblemática presença 
de agrotóxicos na água 
coletada em cidades to-
talmente urbanas é uma 
prova irrefutável de que 
há algo errado no sistema. 
Mesmo distante de zonas 
produtoras de grãos, como 
soja, grandes cidades 
registram a presença 
de dezenas de químicos 
usados em lavouras que, 
certamente, não são plan-
tadas no meio urbano. 

Dados do Sistema de 
Informação de Vigilância 
da Qualidade da Água 
para Consumo Humano 
(Sisagua), do Ministério 
da Saúde, compilados 
pelo portal Por Trás do 
Alimento, indicam, por 
exemplo, a presença de 
27 agrotóxicos na água 
que abastece São Paulo 
- 25 deles detectados 
acima do limite consi-
derado seguro na União 
Europeia entre 2014 e 
2017, mas tolerados no 
Brasil. 

Outro agravante é o fato 
de apareceram contami-
nantes emergentes, de-
corrente principalmente 
de remédios que toma-
mos, como os hormônios 
que não são bloqueados 
pelos sistemas tradicio-
nais de tratamento de es-
goto, e que voltam às águas 
utilizadas para abastecer o 
consumo humanos. 

Tão invisível como a 
presença de pesticidas e 
substâncias farmacêuticas 
indevidos na água são os 
impactos sobre a saúde 
da população. Ingeridos 
continuamente na água e 
na comida, podem causar 
uma lista considerável 
de doenças - de câncer 
a defeitos congênitos e 
distúrbios endócrinos. 

No caso dos agrotóxicos, 
isso ocorre porque a água 
que abastece grandes 
capitais normalmente 
tem origem em rios que 
cruzam áreas rurais e de 
lavouras. Boa parte da 
população urbana, porém, 
acredita que esses males 
acometerão apenas o pro-
dutor que está na lavoura 
aplicando químicos e 
desconhece a existência 
dos contaminantes emer-
gentes. 

Em razão do atraso nos 
investimentos em sanea-
mento, ainda há um dever 
de casa a ser feito: a prio-
ridade para o tratamento 
de esgoto, com o objetivo 
de diminuir a mortalida-
de infantil e as doenças 
veiculadas hidricamente. 
Nos municípios onde já 
há 100% de tratamento, 
porém, essas deveriam 
ser a segunda prioridade. 

Como essas contamina-
ções não fazem parte das 
obrigações contratuais do 
concessionário, ainda não 
há normas relativas a elas e 
em geral não se dá a devida 
atenção a esse problema. 
De acordo com dados 
compilados no portal O 
Mapa da Água, moradores 
de São Paulo e Florianópo-
lis estão entre os que mais 
beberam água imprópria 
entre 2018 e 2020. 

O estudo indica, ainda, 
que uma em cada quatro 
cidades que fizeram esses 
testes havia presença 
de substâncias acima do 
limite ideal.

(*) - É presidente da Cristalina e ex-
presidente da Associação Brasileira 
dos Concessionários Privados dos 

Serviços Públicos de Água 
e Esgoto (Abcon). 

Yves Besse (*)

www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira 22 de março de 2022
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Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A.
CNPJ: 62.277.041/0001-87

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
São convocados os acionistas da Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A., com sede social à Av. Marginal 
Direita do Tietê, 800, a se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária, nesta Capital, às 10:00 horas do dia 
30 de março de 2022, a fi m de tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Aprovar as contas dos administradores, bem como 
as Demonstrações Financeiras publicadas em 21/03/2022 relativas ao exercício fi ndo em 31/12/2021. São Paulo, 21.03.2022.

Proc Nº 0003043-70.2022.8.26.0002. 8ª VC – Foro Regional de Santo Amaro/SP. Nos termos do 
art. 513, § 2º, alínea IV, do CPC, o réu será intimado para cumprir a sentença por edital, quando, 
citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Proceda-se a intimação por 
edital, com prazo de 20 (vinte) dias. O advogado nomeado como curador continuará responsável 
pela defesa do executado nesta fase de cumprimento de sentença, nos termos do convênio 
Defensoria-OAB. Considerando que a citação da fase de conhecimento ocorreu por edital, servirá a 
presente decisão como edital complementar de intimação do(s) executado(s) Outlet Nutrition  Ltda - 
ME, CNPJ 13.556.180/0001-34, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague(m) o valor indicado 
no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (R$ 20.190,53, atualizado até 31/01/2022), 
acrescido de custas, se houver, cumprindo a sua publicação a função do artigo 257 do CPC, sendo 
desnecessária qualquer outra providência, já que a própria publicação única significará publicidade 
no Diário de Justiça Eletrônico e na própria internet. Fica a parte executada advertida de que, 
transcorrido o prazo previsto no art.523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua 
impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 
acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 
Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 
de nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos 
sistemas informatizados à disposição do juízo, devendo comprovar o prévio recolhimento das taxas 
previstas no art.2º, inc.XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas por cada diligência a ser efetuada. 
No silêncio, arquivem-se os autos. Int. São Paulo, 03 de março de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008900-40.2015.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 9ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Ana Carolina Miranda de Oliveira, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Reginaldo José da Silva, CPF Nº 187.454.038-13 que nos autos 
de cumprimento de Sentença ajuizado por Sociedade Beneficente São Camilo entidade mantenedo 
ra Hospital São Camilo Pompéia, foi deferida a sua Intimação por edital referente a penhora 
realizada do valor de R$ 1.762,46, via SISBAJUD, podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 
dias (art.525 CPC), a fluir após os 20 dias supra. Será o presente edital afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 24 de fevereiro de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1043430-20.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Tom Alexandre Brandão, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Romulo Velludo Junqueira Marques Figueiredo, CPF Nº 284.955.5111-87, RG 
Nº 704.084 e Galgrin Group S/A, CNPJ Nº 04.506.236/0001-55 que Trop Comércio Exterior Ltda, 
ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 411.238,38. devidamente atualizada e, efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5%do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, Referente as duplicatas de 
números 51026 e 51027, vencidas e não pagas. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os 
embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de fevereiro de 2022. 

Edital de Citação e Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005605-03.2020.8.26.0003 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra 
Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Natalia Galassini 
Naswaty, CPF/CNPJ 428.449.728-61, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
União Social Camiliana, objetivando receber a quantia de R$ 6.916,09. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação e Intimação, por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia supra, devidamente corrigida e acrescida de honorários 
advocatícios de 5%, o que o(a) tornará isento(a) das custas processuais ou, no mesmo prazo, 
apresente embargos, sob pena de se constituir título executivo judicial (artigos 701/702 do CPC), 
presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP. 17/02/2022.  

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

seria um híbrido entre a in-
ternet como a conhecemos 
hoje, a tecnologia da reali-
dade virtual e os jogos de 
vídeo online. 

Simplificando, é um univer-
so paralelo completamente 
virtual onde poderemos 
realizar atividades cotidia-
nas como trabalhar, jogar e 
fazer compras usando um 
avatar online. Há três as-
pectos-chave do metaverso: 
presença, interoperabilidade 
e padronização. Tendo isso 
levado em consideração, o 
metaverso poderia mudar em 
180 graus a maneira como nos 
comunicamos e interagimos 
com o mundo ao nosso redor. 

Mas, por quê? Agustín 
Tejera, VP Digital e Criativo 
da another - agência regional 
de comunicação estratégica 
- explica que isso poderia 
acontecer, principalmente, 
“porque muitas atividades 
cotidianas que realizamos 
hoje migrarão para uma 
realidade virtual, dando-nos 
a tarefa de reformular ações 
tão simples como fazer com-

É um universo paralelo virtual onde poderemos realizar 
atividades cotidianas como trabalhar, jogar e fazer compras 

usando um avatar online.

Metaverso: como nos comunicamos, 
vemos e interagimos com o mundo

Desde que Mark Zuckerberg anunciou a criação da Meta, a nova empresa que reúne os produtos do 
Facebook, Instagram, WhatsApp e Oculus, o mundo começou a especular sobre as mudanças que virão 
com o lançamento

ambicioso, o ‘Meta’ de Mark 
Zuckerberg, ainda está em 
construção. Na another te-
mos especialistas que estão 
analisando as diferentes pos-
sibilidades que o metaverso 
pode oferecer, desde a cria-
ção de avatares, lojas virtuais 
ou produtos NFT para que 
nossos clientes possam viver 
no metaverso com o objetivo 
de aprender as funções e os 
mecanismos e não ter que 
‘surfar a onda’ desprepara-
dos”, afirma Agustín Tejera.

Desde seu lançamento, o 
metaverso tem levantado 
muitas questões, mas é o 
trabalho de muitos setores 
focados em tecnologia e 
linguagem que vão ajudar 
a resolvê-las. Este é um 
ponto importante em que 
a another está trabalhando, 
concentrando seus esforços 
na compreensão dos novos 
modelos tecnológicos e 
aproveitando-os ao máximo 
para estratégias eficazes e 
poderosas que revolucionam 
a comunicação estratégica 
de marcas e setores de 
qualquer tipo. - Fonte e mais 
informações, visite (www.
another.co).
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pras online. O metaverso nos 
permitirá, por exemplo, ‘vi-
sitar’ uma loja virtualmente 
por meio de nosso avatar e 
talvez até experimentar as 
roupas ou acessórios que 
queremos comprar”. 

A forma como nos co-
municamos também pode 
mudar fortemente. Se hoje 
já estamos acostumados a 
fazer reuniões por Zoom ou 
Google Meet, na era do me-
taverso é muito provável que 
nossas reuniões sejam 100% 
virtuais, onde podemos en-
trar em uma sala digital com 
nosso avatar e interagir com 
outras pessoas representa-

das ao mesmo tempo por 
seus próprios avatares.

Mas, como isso afetará 
nossas relações interpes-
soais? Como serão as re-
des sociais dentro desta 
realidade virtual? Haverá 
especulação imobiliária para 
alugar espaço em mundos 
virtuais/”shopping centers 
virtuais”? Quem regulamen-
tará as leis em um mundo 
sem jurisdição nacional? 
Será que isso irá acelerar o 
uso de moedas virtuais?

“Hoje, a chegada de um 
metaverso levanta mais dú-
vidas e possibilidades do que 
certezas, e o projeto mais 

A próxima moda do 
e-commerce já é uma realidade

Roni Magalhães (*)

Não é novidade que o Brasil segue 
atrasado quando olhamos para o mer-
cado de comércio online.

Com isso, a China se destaca como 
vitrine apresentando tendências que, 
pouco a pouco, conquistam todos os 
países. Com a pandemia e suas restri-
ções, demos passos largos para crescer 
nessa área. Segundo uma pesquisa re-
alizada pela All In/| Social Miner, Etus 
e Opinion Box, o consumo online, que 
já registrava crescimento significativo 
antes mesmo da pandemia, se tornou 
um hábito para 86% dos brasileiros. 

O número acompanha uma presença 
cada vez maior destes consumidores 
em redes sociais, onde acabam bus-
cando informações, produtos ou até 
mesmo serviços. A mesma pesquisa 
revela que 76% destes consumidores 
recorrem às redes sociais para pesqui-
sar itens de desejo. 

E é aqui que encontramos a próxima 

moda do e-commerce: a live commer-
ce! Surgida na China, a estratégia de 
divulgação tem se tornado cada vez 
mais popular permitindo que marcas 
se aproximem de seus consumidores. 

Quando se entra em uma loja física, 
o vendedor tem papel fundamental 
para fechar a venda e transformar 
aquela pessoa em um cliente fiel: di-
cas de cores de make que combinam 
com a sua pele, tamanhos de roupa, 
produtos ideal para o seu tipo de fio, 
como funciona um celular ou diferen-
ças entre máquinas de café. Ele é o 
especialista que você consulta e confia. 
Então, como trazer essa experiência 
para o online? 

Por meio da live commerce, é pos-
sível fazer unboxing de produtos, 
demonstrações, esclarecer dúvidas 
criando a interação clássica do mundo 
offline. Essa estratégia oferece melhor 
experiência ao cliente, fazendo com 
que se sinta próximo e possibilitando 

a compra sem sair da tela de sua rede 
social. 

Além disso, por meio da live com-
merce é possível criar promoções 
exclusivas, utilizar gamificação e re-
alizar parcerias com influenciadores 
digitais que tenham fit com sua marca, 
somando audiências e aumentando 
a taxa de engajamento. A iniciativa, 
com certeza, terá impacto positivo 
na ativação de clientes, aumentando 
o tráfego do seu site e convertendo 
vendas. 

Com o conceito de metaverso se 
difundindo, o vídeo terá um papel 
ainda maior no dia a dia das pessoas. 
Com isso em mente, uma série de 
iniciativas podem ser viabilizadas em 
plataformas e aplicativos, servindo 
como uma vitrine virtual para a venda 
de seus produtos.

(*) - É CEO da Forever Liss, DNVB que oferece 
produtos profissionais para todos os tipos de 

cabelo (www.foreverliss.com.br).
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Para ajudar na compreensão da tecnologia, a Minds Digital, 
IDTech especializada em identificação e autenticação por 
voz, esclarece 10 mitos e verdades sobre biometria de voz. 

Confira:

1Não existe no mundo outra voz igual à minha - 
VERDADE. 

Existem muitas variáveis que definem a voz de uma pessoa. 
Entre elas, o formato e o tamanho das cordas vocais, o músculo 
que está em volta da região, a maneira como a pessoa utiliza a 
garganta para projetar a voz e até mesmo como ela aprende a 
falar. Considerando desde a genética até fatores de vivência de 
cada indivíduo, hoje entende-se que a voz humana é única. Por-
tanto, não existe uma pessoa que tenha uma voz igual a de outra. 

2 Gêmeos idênticos podem ser diferenciados pela 
biometria de voz - VERDADE .

Nesses casos, o fator genético tem um peso na formação da voz 
de cada um, mas ainda assim são muitos fatores que influenciam a 
sua definição: hormônios, medicações, diferenças na musculatura 
da região e até mesmo fatores ambientais. Para o ouvido humano, 
as vozes de gêmeos podem soar muito parecidas, mas através da 
inteligência artificial da biometria é possível identificar os traços 
que as distinguem. 

3A biometria não reconhece quando a voz é falsa ou 
fingida - MITO.

Essa dúvida atinge muitas pessoas, principalmente quando 
nos deparamos com alguém que é capaz de imitar a voz de outra 
pessoa. Neste caso, o que se imita é somente a forma de falar, 
sem ser possível copiar os fatores biológicos da voz de alguém, 
como o tamanho e o formato de uma corda vocal, por exemplo. 

Desse modo, o ouvido humano, quando escuta a imitação, pode 
achar que as vozes são parecidas, porque ele estará identificando 
o modo de falar. No entanto, do ponto de vista tecnológico, uma 
pessoa que está fingindo ser outra é facilmente barrada pela 
biometria. 

4A biometria não funciona com barulho ou com 
pessoas resfriadas - MITO. 

O processo de biometria possui várias etapas, entre elas há uma 
específica de treinamento que ensina para o modelo de inteligência 

A biometria de voz é uma tecnologia que permite confirmar a identidade de uma pessoa enquanto ela fala e, se estiver 
integrada aos sistemas da empresa, também é capaz de identificar comportamentos suspeitos de usuários, visando à 

prevenção de fraudes. No entanto, esse recurso ainda é pouco conhecido no mercado e está cercado por muitas dúvidas.

Por outro lado, fatores como sexo e idade também influenciam 
e impactam a biometria de voz coletada. Isso porque, pensando 
na questão de idade, ao longo dos anos nosso corpo passa por 
algumas mudanças e, no caso das pessoas idosas, a tendência é 
perder um pouco da musculatura na região das cordas vocais. 
No entanto, a forma e o tamanho das cordas não muda, então 
pode-se dizer que a voz passa por alterações pequenas que não 
interferem na identificação realizada pela tecnologia da Minds. 

6A biometria de voz só funciona se a pessoa falar 
muito - MITO.

O sistema é capaz de utilizar uma quantidade pequena de 
voz para realizar a autenticação. Estima-se que com até menos 
de 1 segundo seja possível identificar as características da voz 
de uma pessoa. No entanto, para obter uma autenticação mais 
efetiva, a inteligência artificial precisa processar entre 4 e 15 
segundos de voz. 

7O método de autenticação por voz é mais seguro 
que a senha - VERDADE.

Através da engenharia social, muitos fraudadores conseguem 
todas as informações da vítima necessárias para uma fraude. A 
biometria, por ser uma solução de validação da própria voz, se 
torna mais segura do que a digitação de uma senha. 

8A biometria de voz precisa ser combinada com 
outros fatores de autenticação para ser realmente se-
gura - VERDADE.

Quanto mais informações pessoais forem associadas aos pontos 
de segurança da voz, melhor será todo o processo de autenticação 
de pessoas. Dessa forma, muitas vezes as soluções de biometria 
são associadas ao CPF do cliente e combinadas com outras me-
didas antifraude. 

Com a prevenção à fraude por voz da Minds, por exemplo, é 
possível identificar se a voz da pessoa que está ligando é real-
mente do cliente da empresa e se o CPF que ela está utilizando 
para entrar em contato é realmente dela ou de outra pessoa. 

9A biometria de voz demora para trazer retorno 
financeiro - MITO.

 A partir do momento em que a solução está à disposição da 
empresa e ela a disponibiliza para o cliente final, já é possível 
ter um retorno financeiro. Isso porque, se em determinado dia a 
biometria é implantada na empresa e nesse mesmo dia o sistema 
barra uma fraude, pode-se dizer que a empresa já está tendo 
resultados financeiros com a solução da Minds. 

10O banco de dados de vozes pode ser acessado 
por qualquer empresa - MITO.

Não é compartilhado entre as empresas que adotam essa tec-
nologia, nem é associado a dados sensíveis completos de clientes. 
A inteligência artificial não armazena áudios, por exemplo, mas 
sim transforma as ondas sonoras em uma imagem chamada 
espectrograma, o que dificulta a identificação de pessoas em 
caso de vazamento de dados ou ciberataques. - Fonte e mais 
informações, acesse: (https://minds.digital/).

Matéria de capa
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artificial o que é uma voz e como distinguir seus diferentes tipos. 
Por saber que muitas vezes a solução será utilizada através do 
celular e coletada em ambientes propensos a ruídos, a equipe da 
Minds treinou o modelo para que ele seja resistente aos barulhos 
externos e a pequenas alterações na voz. 

No entanto, há um limite para essas alterações e é fundamental 
que o modelo consiga ouvir quem está falando do outro lado da 
linha. A melhor maneira de entender se a biometria funciona 
em determinadas situações é comparar com a ligação de algum 
familiar. Quando uma pessoa realiza uma ligação em um lugar 
barulhento ou com a voz anasalada devido a um resfriado, por 
exemplo, se um familiar fosse capaz de ouví-la e identificá-la, o 
modelo também conseguiria realizar a autenticação. 

5A biometria sabe quando é uma voz feminina ou 
masculina - MITO.

O modelo não é treinado para identificar essas características 
separadamente, mas sim para analisar os pontos de segurança 
da voz, como as características únicas de timbre e entonação de 
cada pessoa. O mesmo parâmetro serve para a voz de pessoas 
jovens ou idosas. 
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Promoções podem 
impulsionar 

engajamento com cliente

É importante reafirmar 
a necessidade de um 
planejamento prévio 
e um detalhamento 
criativo

Num mundo cada vez 
mais digital e glo-
balizado, em que as 

pessoas são bombardeadas 
por conteúdos, fotos, textos 
e vídeos a todo o momento, 
as marcas precisam ser ex-
tremamente cuidadosas e 
assertivas na hora de produ-
zir ações para atingir o seu 
público-alvo. 

Mesmo tendo essa dificul-
dade em mente, campanhas 
e promoções seguem sendo 
uma das ferramentas mais 
poderosas na hora de re-
forçar ou aproximar a sua 
empresa ao seu cliente, 
alavancar os seus negócios 
e mostrar-se presente no 
mercado. É por meio dessas 
ações que é possível criar 
um posicionamento e uma 
lembrança na mente dos 
consumidores, moldando-se 
como uma referência para 
a aquisição de produtos e 
serviços. 

Porém, não é fácil se desta-
car ou se evidenciar no meio 
competitivo atual. Para que 
isso aconteça, o seu case 
precisará contar com dife-
renciais importantes, além de 
um detalhado planejamento 
estratégico prévio bem es-
truturado, para que atinja 
os objetivos traçados. Entre 
os pontos que demandam 
mais atenção no momento da 
concepção do projeto está a 
adequação da ação a diversos 
fatores fundamentais relacio-
nados à marca. 

Dentre eles, é necessário 
estar atento e alinhado aos 
anseios do público-alvo e, 
principalmente, aos valores 
e propostas que a marca 
pretende externar a essa 
audiência. Esse momento 
de ordenamento da sua 
marca com o grupo-alvo é 
fundamental para que a sua 
campanha realmente atinja o 
engajamento esperado e re-
force os valores e awareness 
da marca de forma coerente 
e compatível. 

Além disso, outros fatores 

serão essenciais para o suces-
so da promoção, tais como 
uma mecânica simples, uma 
boa e estratégica divulgação 
do projeto através dos meios 
escolhidos, seja ela feita para 
as mídias físicas, televisão ou 
redes sociais. 

Outro ponto fundamental 
no momento de planejar, será 
contemplar o projeto com 
um alicerce criativo e que 
estimule o engajamento por 
parte do público. 

Isso porque a tendência 
mostra que as ações mais 
criativas são as que esti-
mulam a participação da 
audiência e automaticamente 
reforçam a sua marca dentro 
do imaginário. Nesse senti-
do, podemos ressaltar, por 
exemplo, mecânicas em que 
o objetivo era que o público 
compartilhasse um pouco de 
sua história, postando fotos 
de momentos marcantes, e 
percebemos que isso faz com 
que a participação em si já 
seja divertida e significativa, 
não tendo o prêmio como o 
único objetivo.

Por outro lado, da mes-
ma forma que podemos 
citar diversos pontos para 
uma ação bem sucedida, 
precisamos elencar fatores 
que certamente influenciam 
negativamente um projeto. 
Desde uma mecânica muito 
complexa, ou premiação 
ruim, até estar em desacordo 
com a legislação ou social-
mente. Todos são pontos 
básicos que não só podem 
simbolizar o fracasso do pro-
jeto, mas também prejudicar 
a credibilidade da empresa, 
acarretando consequências 
perigosas.

Por conta disso, apesar 
da clara importância e be-
nefícios que uma promoção 
pode trazer, é importante 
reafirmar a necessidade de 
um planejamento prévio e 
um detalhamento criativo 
para que a proposta atinja 
o sucesso esperado e não 
gere um resultado contrá-
rio. Nesse sentido, é sempre 
aconselhável estar bem as-
sessorado do começo ao fim 
dessa campanha. 

(*) - É publicitária, comunicadora e 
diretora executiva da Agência Ecco 

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

Ísis Vasques (*)

D - Embalagens Sustentáveis  
Visando expandir e fomentar o uso de embalagens produzidas a partir 
de fontes renováveis e biodegradáveis no mercado, a Irani Papel e Em-
balagem S.A., lança oficialmente a sua plataforma digital de vendas de 
embalagens, o Embalei. A loja online da companhia catarinense conta 
com mais 20 produtos eficientes e inovadores. Podem ser adquiridas 
em pequenas quantidades, para atender o público B2C (consumidores 
finais) e pequenos e médios empreendedores, para serem utilizadas 
tanto para varejo e delivery, quanto para transporte e e-commerce. 
A procura por embalagens sustentáveis aumentou nos últimos anos, 
ficando evidenciada durante a pandemia, quando o consumo de pro-
dutos via e-commerce e delivery aumentou. Saiba mais em: (https://
www.embalei.com.br/).

E - Aquisição da Cristar
A Nadir Figueiredo, importante player em utilidades domésticas de 
vidro da América Latina, anuncia que concluiu a aquisição de 100% das 
ações da Cristar TableTop S.A.S. Com esta aquisição, a Nadir incrementa 
sua capacidade de atender à crescente demanda do mercado mundial 
de utilidades domésticas de vidro, tornando-se uma companhia mais 
forte e completa com escala global. Com sede na Colômbia, Cristar é 
a empresa líder em utilidades domésticas de vidro na região andina, 
com um portfólio abrangente de mais de 2.000 produtos e instala-
ções modernas. Juntas, Nadir e Cristar possuem a maior capacidade 
produtiva da América Latina e um dos mais completos portfólios de 
utilidades domésticas de vidro do mundo. Mais informações: (https://
nadir.com.br/).

F - Gestão de Pessoas
Com o objetivo de compartilhar inovações e provocar reflexões 
sobre os assuntos mais atuais do universo de gestão e desenvolvi-
mento humano no mundo corporativo, apontando novas tendências 
e necessidades dentro desta área, entre os dias 18 e 20 de abril, 
acontece o 48ª Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas, no São 
Paulo Expo, realização a ABRH Brasil. As palestras magnas estão 
divididas em seis eixos que abordarão os seguintes temas: metaverso; 
ESG; empresa humanizada; cenários econômicos globais e futuros; 
liderança e educação. Em Paralelamente, acontece também a EXPO 
ABRH, feira de negócios que apresenta novidades e tendências do 
setor. Mais informações e inscrições, no site: (https://www.conarh.
org.br/).

A -  Ouvidor-Geral
O Conselho Superior da Defensoria Pública da União (DPU) publicou 
edital para o processo de formação de lista tríplice para cargo de 
Ouvidor-Geral. O prazo para as inscrições vai de 28 de março a 27 de 
abril. Exercerá o cargo por dois anos, para o biênio de 2022 a 2024, 
em regime de dedicação exclusiva. O cargo será ocupado por um re-
presentante da sociedade civil, indicado por entidades, organizações, 
comunidades tradicionais e movimentos sociais habilitados que atuem 
em áreas ligadas ao trabalho realizado pela DPU. As entidades que 
desejam participar da votação para formação da lista tríplice deverão 
apresentar um requerimento à Comissão Eleitoral. Eventuais dúvidas, 
podem ser levadas à Comissão Eleitoral por meio do e-mail (ouvido-
ria2022@dpu.def.br).

B - Projeto Inovador
Estão abertas as inscrições para a etapa brasileira do ‘Blue Sky Young 
Researchers and Innovation Awards 2022-2023’, premiação promo-
vida pelo International Council for Forest and Paper Associations 
para pesquisadores, estudantes e profissionais dos vários países. O 
objetivo do prêmio é selecionar jovens de até 30 anos e projetos ino-
vadores que possam contribuir para o desenvolvimento da indústria 
de base florestal mundial sob a ótica de pesquisa e desenvolvimento, 
inovação e melhorias de processos para a cadeia produtiva. A edição 
tem como tema “Construindo uma Economia de Baixo Carbono com 
Florestas e Produtos Florestais Positivos para o Clima”. Saiba mais 
em (www.iba.org).

C - Escriturações Contábeis 
A Engineering, companhia global de TI e consultoria especializada 
em Transformação Digital, promove amanhã (23), das 10 às 11h, 
o Engtalks, webinar gratuito que terá como tema “A Escrituração 
Contábil Digital e a Escrituração Contábil Fiscal vem aí! Sua empresa 
está preparada?”. Ministrado por Fabiano Brunholi, responsável pela 
área de pré-vendas, e Edmir Teles, especialista tributário, o objetivo 
é ajudar as empresas na entrega dessas obrigatoriedades e apresentar 
como a solução Smart Tax pode apoiar essa jornada de apuração até 
o envio das escriturações. Um dos principais benefícios percebidos 
pelas empresas é a garantia da segurança das informações - sendo 
essa, uma das principais preocupações das empresas na atualidade. 
Inscrições: (https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KwE6kE-
upTAq-3svuvaEaWQ).

G - Couro Sustentável 
A JBS Couros abriu inscrições para o concurso ‘Design Kind Leather’, 
que vai premiar profissionais criativos de moda que toparem o desafio de 
desenvolver produtos usando o Kind Leather, o couro mais sustentável 
do mercado, segundo estudo em parceria com a Asiatan. A competição é 
aberta para designers, modelistas e estilistas profissionais do mercado. 
Os interessados deverão apresentar o projeto de uma coleção-cápsula 
- com menos peças do que o padrão, tendo entre 8 e 15 produtos, todos 
desenvolvidos com Kind Leather. Os classificados para a próxima fase 
serão indicados até 31 de maio e receberão a matéria-prima para dar 
forma aos projetos inscritos no concurso. Mais informações e inscrições: 
(https://fotoshoemagazine.com/kind-leather-contest/).

H - Selecionando Startups 
A Dream2B, international venture builder que conecta os ecossistemas do 
Canadá e do Brasil, está com inscrições abertas para seu 7º ciclo de ace-
leração. Serão selecionadas até dez startups brasileiras para participarem 
do programa, que tem foco em startups com aplicações de tecnologias 
como inteligência artificial, blockchain, nanotecnologia, indústria 4.0 e IoT. 
Para participar, as startups precisam estar em estágio de crescimento, 
ter produtos disruptivos e vocação global, para se tornarem rapidamente 
escaláveis e com grande mercado mundial. Além do domínio da língua 
inglesa, também é importante que a startup tenha uma estratégia de 
expansão internacional. Inscrições: (https://www.dream2b.com.br/)

I - Destaque Franchising
Nunca o valor de uma notícia ou informação correta, bem apurada e 
escrita de forma criativa foi tão grande! Para reconhecer e premiar os 
profissionais que dedicam a vida a este ofício, a Associação Brasileira 
de Franchising - ABF anuncia o início das inscrições para a nova edição 
do Prêmio ABF Destaque Franchising - Categoria Jornalismo. Podem 
concorrer reportagens publicadas em 2021 que tenham contribuído 
com o debate e o desenvolvimento do setor de franquias no Brasil. Os 
ganhadores serão reconhecidos na cerimônia do Prêmio ABF Destaque 
do Franchising, em 29 de abril. Aproveite a oportunidade de ser reco-
nhecido pelo setor de franquias. Inscrições e mais informações: (https://
www.abf.com.br/premio-abf-destaque-franchising-2022/).

J - Evento para Investidores
A Cedro Technologies, em parceria com o Fast Trade e a Órama Investi-
mentos, realiza o Invest Day. O evento ajudará investidores a entenderem 
como a tecnologia pode apoiar no gerenciamento de riscos e a tomar as 
melhores decisões de investimentos. A primeira edição do Invest Day será 
em formato de webinar, online e gratuito, amanhã (23), às 19h. Entre 
os tópicos que serão abordados, estão: “Como a escolha da corretora faz 
diferença na hora de investir”; “Corretoras e o gerenciamento riscos nos 
investimentos”; “Poder da tecnologia para ganhar e não perder dinheiro 
nos investimentos”; e “Identificando as melhores oportunidades de in-
vestimento a partir das ferramentas usadas”. Interessados em participar 
precisam se inscrever no link: (https://lp.cedrotech.com/invest-day).

A confiança do comer-
ciante recuou 1,3% em mar-
ço, mantendo a tendência 
apresentada em fevereiro 
(-1,2%). Com o resultado, 
o Índice de Confiança do 
Empresário do Comér-
cio (Icec), apurado pela 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), encerra o 
primeiro semestre de 2022 
com queda acumulada de 
1,12%. Os efeitos da infla-
ção persistente e a recente 
transmissão do aumento 
dos combustíveis a outros 
preços são elementos-chave 
que explicam a evolução da 
baixa confiança empresarial.

A guerra na Ucrânia tam-
bém é um fator de peso para 
o resultado. O presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
avalia que o quadro interna-
cional gera um cenário de 
incertezas. “O conflito deve 
influenciar, juntamente com 
comportamento dos valores 
internos, o crescimento 
da inflação. Os preços, em 
geral, devem permanecer 
em alta, principalmente em 
virtude da escalada dos com-
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Há uma semana, a pro-
jeção do mercado era 
de que a inflação este 

ano ficasse em 6,45%%. Há 
quatro semanas, a previsão 
era de 5,56%.

Divulgado semanalmente, 
o Boletim Focus reúne a 
projeção de cerca de 100 
instituições do mercado para 
os principais indicadores 
econômicos do país. Para 
2023, o mercado também 
aumentou a projeção da 
variação do IPCA. Com isso, 
a projeção desta semana 
aponta uma inflação de 
3,75% ante os 3,71% proje-
tados na semana passada. Há 
quatro semanas, a projeção 
era de uma inflação de 3,5% 
no próximo ano. Para 2024, 
o mercado manteve a esti-
mativa da semana passada 

A nova projeção é de PIB de 0,50%, em 2022, 
ante o 0,49% previsto na semana passada.
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Saque de valores 
esquecidos

Pessoas nascidas a partir 
de 1984, ou empresas aber-
tas após esse ano, poderão 
pedir o saque de recursos 
esquecidos em instituições 
financeiras. O processo deve 
ser feito no site Valores a 
Receber, criado pelo Banco 
Central (BC) para consulta e 
agendamento da retirada de 
saldos residuais. O proces-
so vai até sexta-feira (25). 
Quem perder o prazo ou o 
horário poderá fazer uma 
repescagem no sábado (26).  

Após pedido de saque, a 
instituição financeira terá 
até 12 dias úteis para fazer a 
transferência. A expectativa 
é que pagamentos realizados 
por meio de Pix ocorram 
mais rápido. Para agendar 
o saque, o usuário deve ter 
conta nível prata ou ouro no 
Portal Gov.br. Identificação 
segura para acessar serviços 
públicos digitais, a conta Gov.
br está disponível a todos os 
cidadãos brasileiros. O login 
tem três níveis de segurança: 
bronze, para serviços menos 
sensíveis; prata, que permite 
o acesso a muitos serviços 
digitais; e ouro, que permite 
o acesso a todos os serviços 
digitais (ABr).

Mercado aumenta projeção 
da inflação para 6,59% este ano
O mercado financeiro aumentou pela décima vez consecutiva a previsão de inflação para este ano. 
Segundo projeção do Boletim Focus, divulgada ontem (21) pelo Banco Central, o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar este ano em 6,59%

de 1,43% para 1,3%. Há 
quatro semanas, a previsão 
era de que o PIB crescesse 
1,5%. Para 2024, a projeção 
ficou estável, em 2%.

O mercado também pro-
jetou alta para a taxa básica 
de juros, a Selic, para 2022. 
Na projeção divulgada nesta 
segunda-feira, a Selic deve 
ficar em 13%, ante os 12,75% 
ao ano da semana passada. 
Na semana passada, o Co-
pom elevou a taxa Selic, 
de 10,75% para 11,75% ao 
ano para conter a alta nos 
preços. Para o fim de 2023, 
a nova projeção é que a taxa 
básica fique em 9%. No que 
diz respeito ao câmbio, a 
expectativa do mercado para 
a cotação do dólar em 2022 
ficou em R$ 5,30, a mesma 
da semana passada (ABr).

que projetou uma inflação 
de  3,15%.

Na projeção desta semana, 
o Focus também elevou a 
previsão do PIB registrada 
há sete dias. A nova projeção 
é de PIB de 0,50%, em 2022, 

ante o 0,49% previsto na 
semana passada. Para 2023, 
entretanto, o boletim Focus 
registrou uma redução na 
expectativa de crescimento 
em relação ao apontado na 
semana passada, passando 

Confiança do comércio encerra 
trimestre em queda

bustíveis e das commodities”.
O indicador, no entanto, 

manteve-se na zona de satis-
fação (acima dos 100 pontos), 
registrando 118 pontos. No 
índice Intenção de Investi-
mentos, apenas um subíndice 
apresentou variação positiva, 
o relativo às intenções de 
investir em estoques, que 
cresceu 1,2%. O mesmo 
grupo, no entanto, também 
registrou a variação negativa 
mais expressiva entre todos 
os subíndices, de 3,5% em 
intenções de investimento em 
contratação de funcionários.

O economista da CNC res-
ponsável pela análise, Antonio 

Everton, avalia que, apesar de 
constituir a segunda retração 
consecutiva, a queda da inten-
ção de contratar funcionários 
pode indicar ajustes nas 
empresas. “A variação pode 
sinalizar uma adequação nos 
custos operacionais a uma 
perspectiva de menor fatura-
mento”. Além disso, os juros 
reais por volta de 5% acima 
da inflação encarecem o custo 
da tomada do crédito. “São 
fatos que também afetam a 
percepção dos empresários 
do comércio para uma con-
juntura relativamente mais 
difícil”, lembra o economista 
(Gecom/CNC).

Os juros reais por volta 
de 5% acima da inflação 

encarecem o custo da 
tomada do crédito.
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Imbróglio nas  
redes sociais

Ao ser perguntado 
sobre as leis que 
outorgara aos 
atenienses, Sólon, 
um dos sete sábios 
da Grécia antiga, 
respondeu: “Dei-lhes 
as melhores que eles 
podiam aguentar”.

Essa poderia até, ser 
uma boa resposta 
dos nossos legisla-

dores, se fossem indagados 
sobre o vasto arsenal legis-
lativo. Temos leis para tudo 
e todos. A questão, pois, 
não é de quantidade, mas 
de aplicação. Os brasileiros, 
só mesmo depois de alguma 
punição, “aguentam” se 
reger dentro das normas. 

Foi difícil implantar o cin-
to de segurança no trânsito. 
Em espaços delimitados 
para uso exclusivo de pe-
destres, como no parque 
do Ibirapuera, em São 
Paulo, os ciclistas não se 
conformam em correr em 
seus corredores sinaliza-
dos e acabam atropelando 
pedestres. Questão de 
cultura, dizem. Em Singa-
pura, jogar na rua a pasta 
de um chiclete mastigado 
ou a bituca de um cigarro 
é motivo de punição. 

Em suma, seja qual for a 
reforma, esta precisa ser 
internalizada pelo sistema 
cognitivo dos consumido-
res. Esperemos para ver o 
fenômeno das fake news 
nas redes tecnológicas 
durante a campanha. Será 
uma onda gigante de menti-
ras e versões estapafúrdias 
que deverão inundar os 
espaços do ciclo eleitoral. 
Os dispositivos arrumados 
para coibir as meias ver-
dades não darão conta do 
recado. 

A adoção de ferramentas 
tecnológicas, como a inter-
net, faz parte do mundo 
contemporâneo e qualquer 
instrumento mais afiado 
para controlar e monitorar 
a expressão será considera-
do uma forma de censura. 
É oportuno lembrar que 
temos sido críticos sobre 
as decisões que teimam em 
impor controles, principal-
mente em um momento em 
que se clama pela liberdade 
de expressão no Estado 
democrático. O valor da 
transparência é muito 
cobrado. 

Seria até compreensível 
que as redes sociais - blogs 
e sites – tivessem como 
parâmetro as disposições 
que regulam as mídias 
jornalísticas, como jornais 
e revistas, que não são con-
cessões do Estado. Afinal, 
os limites entre a verdade e 
as múltiplas versões no ter-
reno eleitoral são tênues. 
O argumento da isonomia 
que ampara o arcabouço 
normativo – garantir os 
mesmos espaços para todos 
os candidatos, por exemplo 
– é frágil. 

Se imaginarmos que to-
dos os candidatos terão 

espaço para responder 
mentiras sobre eles, feitas 
pelos internautas, veríamos 
apenas uma enxurrada de 
pontos e contrapontos, e 
densas nuvens nos horizon-
tes da campanha. A ética, 
como sabemos, não tem 
sido uma variável no tabu-
leiro da política. Em suma, 
atentemos para a natureza 
da rede tecnológica. Não há 
nela limites físicos e até a 
unidade tempo, que afere 
os passos das pessoas e das 
estruturas, assume outra 
dimensão. 

As fronteiras entre públi-
co e privado se imbricam no 
espaço virtual, sob a égide 
da liberdade de qualquer 
um para fazer e desfazer, 
criar e recriar, buscar e 
interagir com interlocuto-
res, enfim, de entrar numa 
disputa sangrenta e movida 
a ódio. 

A conectividade propicia 
a usuários a efetivação do 
processo criativo. Deixa de 
haver aquela margem de 
subordinação e passividade 
do leitor/ouvinte das mídias 
tradicionais. 

Na Telépolis, global e 
intensamente interativa, 
tentar garantir espaços 
iguais para cada candidato, 
com direito de resposta a 
quem se sentir atingido por 
uma adjetivação mais forte, 
é querer caçar dinossauros 
na Avenida Paulista. Impor 
rigidez a uma esfera pluri-
dimensional faz parte da 
mania de fazer leis sobre 
coisas impossíveis, como é 
costume por essas plagas.  
É por isso que muitas leis 
acabam sendo um tiro de 
festim.

Para complicar ainda 
mais a moldura eleitoral, 
o ministro Alexandre de 
Moraes, que presidirá o 
pleito, terá de administrar 
o questionamento da urna 
eletrônica, um considerável 
avanço, ante as investidas 
contrárias a ela, feitas pelo 
presidente Bolsonaro. Em 
caso de derrota, certa-
mente se escudaria no ar-
gumento de que o sistema 
eletrônico foi manipulado. 

Um imbróglio nos espera 
no princípio de outubro. 
O eleitorado bolsonarista 
estará mobilizado para 
cumprir as ordens do seu 
“mito”. Estaria disposto a 
sair às ruas em caso de der-
rota do atual mandatário-
-mor. Lembram-se de Sísi-
fo, condenado pelos deuses 
a subir a montanha, todos 
os dias, com uma pedra nos 
ombros para depositá-la 
no topo? 

A nossa esperança de 
que, algum dia, o condena-
do pudesse cumprir a meta, 
se esvai. E mais uma vez 
assistiremos ao desfecho do 
eterno retorno: ver a pedra 
rolando montanha abaixo, 
para desespero de Sísifo, 
que fará esse exercício (?) 
por toda a eternidade.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

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

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Demanda por alta 
conectividade impulsiona 

modelo de Hubs de serviços
Em uma economia cada vez mais acelerada pelas transformações tecnológicas em curso e na qual as 
tecnologias digitais já se tornaram um fator estratégico de competitividade e sobrevivência, fica difícil 
imaginar as relações sociais e de negócios sem os recursos de conectividade já disponíveis e suas 
aplicações futuras. 

zukanowa13_CANVA
Renato Simões (*)

A conectividade avançada vai 
possibilitar a criação e oferta 
de novos serviços que utilizem 

uma conexão com a internet cada vez 
mais rápida e com baixíssima latência. 
Para acomodar essa demanda, que 
será crescente, será primeiramente 
necessário adaptar as infraestruturas 
de rede para absorver o grande número 
de dados que vão circular e a adoção 
de tecnologias habilitadoras como 5G 
e Wi-Fi6, que já se encontram em ope-
ração em vários mercados mundiais, 
inclusive em projetos piloto no país. 

De acordo com estimativa divulgada 
pela GSMA – entidade representante 
das operadoras em todo o mundo - , até 
2022 a indústria móvel poderá crescer 
de 550 para 720 bilhões somente na 
Europa e o 5G já seria 30% de todas 
as conexões do continente europeu 
até 2025, que terá reflexos de curto 
prazo no Brasil. 

Nesse cenário de crescimento do 
mercado, a tendência é que mais 
provedores de serviços de conectivi-
dade avançada passem a integrar esse 
ecossistema para oferecer soluções 
inovadoras e assim criar novos negócios 
para fornecedores, integradores de TI 
e Telecom, bem como empresas que 
prestam serviços de outsourcing, com 
equipes completas alocadas no cliente, 
que demonstrem expertise comprova-
da de atuação nesses setores.  

Modelo Hub de serviços 
Um dos negócios já existente, que 

se tornará ainda mais promissor com 
a implantação da tecnologia de quinta 
geração e que se encontra no radar do 
mercado é a implantação de Hubs de 

serviços. A proposta é que esses Hubs 
funcionem como uma mini operadora 
em ambientes de alto fluxo de pessoas 
onde existe um provedor de conec-
tividade interna e múltiplos clientes 
usuários desta conectividade, como 
shopping centers, aeroportos e está-
dios de futebol, entre outros. 

Vale destacar que os aeroportos 
apresentam características perfeitas e 
ao mesmo tempo complexas em termos 
de gestão e serviços que se enquadrem 
às necessidades do seu ambiente. Para 
viabilizar os projetos será necessário ter 
uma rede que consiga suportar toda a 
demanda crescente de informação e 
entregar disponibilidade, e ainda assim 
seja transparente ao cliente que está 
contratando o serviço de conectivida-
de, além de garantir uma estrutura que 
não irá competir com seu ambiente de 
TI e ser capaz de garantir a segurança 
lógica de outros clientes, apesar de 
estarem no mesmo meio físico.  

Impulsionando plataformas 
tecnológicas “como serviço”

Os Hubs devem impulsionar modelos 
mais modernos na oferta de tecnologia 
como propulsor para novos negócios, 
na modalidade serviços, que combina 
três elementos básicos: infraestrutura 
(hardware), software e serviços ge-
renciados.  

Além do 5G, a versão 6 do Wi-Fi 
também desponta no momento como 
uma das principais tecnologias habili-
tadores de serviços de conectividade 
avançada.  Hoje, para os aeroportos, a 
oferta no modelo “Wi-Fi as a Service” 
(WaaS) torna-se a opção ideal, pois dis-
põe de total segurança, infraestrutura, 
equipamentos, instalação física e link 
de internet para este ambiente.  Além 
disso, ela racionaliza ainda mais os 

custos com tecnologia, entrega, esca-
labilidade para necessidades futuras 
e valor, não na propriedade do bem, 
mas pelo uso do recurso, neste caso 
o serviço como um todo, desafogando 
muitas vezes equipes enxutas de TI dos 
clientes para que possam focar em seu 
negócio principal. 

Outra característica robusta do WaaS 
que pode agregar ainda mais valor 
aos Hubs, contribuindo fortemente 
para sua consolidação é transformar 
a rede em uma enorme vitrine. A 
captura de insights e informações 
demográficas dos usuários, obtidas por 
meio de social login, que nada mais é 
que uma tela de cadastro para uso da 
rede sem fio, possibilita que ações de 
merchandising, boletins, propagandas 
e informações úteis sejam moldadas 
conforme os gostos e costumes dos 
usuários e apresentadas no momento 
em que eles forem iniciar a conexão, 
gerando um maior engajamento para 
com o negócio do provedor. 

Hoje o conceito “experiência do usuá-
rio - UX”, na tela do celular se consolidou 
em um mundo cada vez mais conectado, 
onde velocidade e informação estão cada 
vez mais presentes em nossa rotina de 
vida. Ter redes que se utilizam de IA 
(Inteligência Artificial), aprendizagem 
de máquina e técnicas de ciência de 
dados voltados para a otimização da ex-
periência desses usuários, não somente 
entregam conectividade Wi-Fi, mas se 
tornaram uma ferramenta poderosa de 
marketing e aplicações. E como estamos 
tratando de armazenamento, transporte 
e coleta de dados pessoais, é primordial 
buscar a conformidade na questão da 
segurança, adotando políticas robustas 
e respeitando as bases legais previstas 
na LGPD. 

(*) É account manager no Grupo Binário

News@TI
O serviço conta com um catálogo de mais de 90 milhões de músicas, 
incluindo 20 milhões de música em áudio Lossless, Áudio Espacial 
com Dolby Atmos, além do premiado Apple Music Radio com Apple 
Music 1, Apple Music Hits e Apple Music Country e muito mais. A 
ativação pode ser feita com envio de SMS com a palavra MUSICA 
para o número 7777, via TIM Store no app MEU TIM ou pelo site 
www.tim.com.br/applemusic/assinar.

Keyrus abre mais de 60 vagas no Brasil e 
recebe o selo Great Place To Work

@AA Keyrus, consultoria global especializada em inteligência de 
dados e transformação digital, está com mais de 60 vagas abertas 

no Brasil. As posições variam entre gerente de projetos, analista de 
qualidade de dados, engenheiro de dados, analista de negócios de BI, 
executivo comercial e banco de talentos, entre outras. Os interessados 
podem se candidatar via página de carreiras da Keyrus no país. O selo 
GPTW, além de representar um importante indicador para o mercado, 
contribui também para elevar o status das companhias frente ao seu 
consumidor final, garantindo alta reputação corporativa às marcas 
premiadas. Recentemente, a companhia recebeu o selo Great Place 
To Work (Ótimo Lugar Para Trabalhar, em português), iniciativa global 
que, a partir de pesquisas e métricas próprias, elabora um ranking das 
empresas que oferecem os melhores ambientes de trabalho para seus 
colaboradores (https://jobs.keyrus.com.br/jobs).

Parceria para aumentar a capacitação de 
jovens no mercado de Tecnologia

@A Restoque SA - detentora das marcas Le Lis Blanc, Dudalina, 
John John, Bo.Bô, Rosa Chá e Individual - em parceria com a 

Blue EdTech que atua como uma escola de tecnologia para formar 
programadores e ajudá-los a conquistar uma vaga de emprego na 
área, selecionou seis jovens para ingressar na área de Tecnologia como 
Desenvolvedores Junior. Estes jovens são alunos da Blue EdTech que, 
por meio de uma metodologia inovadora, oferece cursos com foco em 
jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Após 
6 meses, o aluno já está apto para ingressar no mercado de trabalho. 
Além disso, o programa também conta com mentoria e orientação de 
carreira, acompanhamento semanal de suporte técnico e comporta-
mental no primeiro semestre, assessments, cursos de soft skills de 
comunicação, liderança, problem solving, metodologia ágil e auxílio 
no processo seletivo com experts do mercado.

TIM anuncia parceria exclusiva com a Apple

@Na TIM, a música não para. Por isso, a operadora apresenta 
uma parceria inédita que agrega ainda mais benefícios aos seus 

planos: clientes TIM Black Família, TIM Black e TIM Controle têm 
seis meses de assinatura gratuita do Apple Music. Além da isenção 
da mensalidade no período promocional, os clientes poderão utilizar 
o Apple Music sem consumir internet do pacote de dados dos planos. 

ricardosouza@netjen.com.br

Renato Simões
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOSÉ FELIX DE SOUZA FILHO, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1963, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Felix de Souza e de Francisca Juventina de Souza. A pretendente: 
MONICA DOS SANTOS CARMO SOUZA, profissão: aposentada, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1972, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Milton Francisco do Carmo e de Maria Aparecida Bispo dos Santos.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GILSON HENRIQUE SILVA, profissão: segurança, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: em Itinga, MG, data-nascimento: 30/08/1967, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dalva Fabrício Silva. A pretendente: MARILEIDE 
SANTOS TENÓRIO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Arapiraca, 
AL, data-nascimento: 22/10/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Manoel Alves Tenório e de Maria Tenório Santos.

O pretendente: EDSON FRANCISCO DA SILVA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Serra Talhada, PE, data-nascimento: 19/01/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aldeci Francisco da Silva e de Vilma Maria da Silva. 
A pretendente: ILZA SILVA LAURENTINO, profissão: caixa, estado civil: solteira, natura-
lidade: em Serra Talhada, PE, data-nascimento: 07/05/1994, residente e domiciliada em 
Serra Talhada, PE, filha de José Cicero Laurentino e de Maria da Penha Silva Laurentino.

O pretendente: FERNANDO OSVALDO GOMES, profissão: programador de CNC, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1971, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Durval Gomes e de Maria Virginia 
Gomes. A pretendente: CLAUDIA DUARTE GARCIA, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: em Gália, SP, data-nascimento: 14/11/1972, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Duarte Garcia e de Maria Rodrigues Garcia.

O pretendente: IGOR VIEIRA CAMPOS, profissão: bancário, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 10/12/1991, residente e domiciliado na em 
Osasco, SP, filho de Cristiano Campos e de Elaine Nunes Vieira Campos. A pretendente: 
LUANA SOUZA DA SILVA, profissão: bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 26/07/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Felipe Moreira da Silva e de Antonia Maria Inez da Silva.

O pretendente: ANTONIO FREIRE LOPES, profissão: técnico de radiologia, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Moreilândia, PE, data-nascimento: 10/04/1948, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Freire Batista e de Maria de Lourdes Freire. 
A pretendente: CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: de Oriente, SP, data-nascimento: 23/05/1953, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Olavo Pereira dos Santos e de Dionisia Teixeira dos Santos.

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

Jornal Empresas & Negócios

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: ORLANDO JESUS DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ribeira do Pombal - BA, data-nascimento: 04/05/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de José Vital de Oliveira e de Flosina Isabel de Jesus. A preten-
dente: ALINE SILVA MATOS, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Ribeira 
do Pombal - BA, data-nascimento: 04/05/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
filha de Leopoldo Dantas de Matos e de Aurora Miranda da Silva Matos. R$ 15,99

O pretendente: DEONATAN SANTANA GUSMÃO, profissão: pintor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Itabuna, BA, data-nascimento: 26/08/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adelson Costa Gusmão e de 
Dioneia Santana Gusmão. A pretendente: MARIA ALINE FRANÇA MALTA, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/07/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario 
Malta e de Maria França Malta.

O pretendente: CICERO AURELIANO DO LAGO, profissão: azulejista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Toledo, PR, data-nascimento: 08/12/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Saturnino Pereira do Lago e de Almeir dos Santos do 
Lago. A pretendente: GERUSA MARIA DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Ponte de Carvalhos, PE, data-nascimento: 26/08/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Expedito Manoel da Silva 
e de Maria Erenice dos Santos.

O pretendente: PAULO HENRIQUE NEVES DE OLIVEIRA, profissão: motorista 
de aplicativo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim América, 
SP, data-nascimento: 11/08/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de José de Oliveira e de Maria das Graças dos Anjos Neves. A 
pretendente: SIMONE DE ARAUJO CASTRO, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ilson Ribeiro de Castro e de 
Jurema Lourenço de Araujo.

O pretendente: ROMILDO JOSE DA SILVA, profissão: tapeceiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Itaquara, BA, data-nascimento: 15/08/1956, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cirilo Jose da Silva e de Maria do Carmo Silva. 
A pretendente: DORACI MARIA DE SOUZA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 19/02/1953, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Honorato Gomes Santiago e de 
Perolina Maria Gomes.

O pretendente: DOUGLAS QUALTIERI, profissão: passador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: de São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rui Qualtieri e de Bárbara Clarice Tomei Qualtieri. 
A pretendente: SILVANA FARIAS ROLEMBERG, profissão: inspetora de qualidade, 
estado civil: divorciada, naturalidade: de Ibirataia-BA, Ibirataia, BA, data-nascimento: 
13/01/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hilton Souza 
Rolemberg e de Edinalva Bispo Farias Rolemberg.

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: CAIO FERNANDO AZEVEDO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nasci-
do aos 06/07/1996, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Aliro Soares de Oliveira e de Ilma Azevedo de Almeida; A pretendente: 
ALINE SOARES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 27/10/1993, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Reginaldo 
Soares de Oliveira e de Maria Cleonice Silva de Oliveira.

O pretendente: MARCOS RICARDO BATISTA DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 30/04/1988, entregador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Marco Antonio da Silva e de Ana Maria Batista da Silva; A pretendente: CECíLIA 
GARCIA DOS SANTOS LAURINDO, brasileira, solteira, nascida aos 09/04/1988, do lar, 
natural de Campos dos Goytacazes - RJ, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Robson Luis Vicente Laurindo e de Alciméa Garcia dos Santos Laurindo.

O pretendente: SANDRO BELARMINO DE LIMA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
18/11/1966, controlador de acesso, natural de Paulista - PE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Celestino Belarmino de Lima e de Laura Maria de Lima; 
A pretendente: MARILENE GOMES DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
13/04/1975, babá, natural de Paulistas - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Antonio Semião Gomes e de Ana Alves dos Santos.

O pretendente: ITAMAR DA SILVA PINTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/04/2000, ele-
tricista, natural de Filadélfia - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Cláudio 
Ferreira Pinto e de Normeide Caetano da Silva Pinto; A pretendente: VITORIA CRISTINA 
NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida aos 08/10/1998, consultora de vendas, natural 
de Praia Grande - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ildete Nascimento.

O pretendente: LUCAS LOPES MUNIZ DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/05/2000, técnico administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Domingos Muniz da Silva e de Luzinete Lopes da Silva; A preten-
dente: VITÓRIA DE SOUSA GONÇALVES, brasileira, solteira, nascida aos 18/02/2001, 
recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Marcelo Eduardo Moreira Gonçalves e de Denise Regiane Rodrigues de Sousa.

O pretendente: LEDILSON CIRIACO DA COSTA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
12/04/1974, militar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Lidio Ciriaco da Costa e de Paula Alves da Costa; A pretendente: SILVIA 
YAMAUTHI, brasileira, solteira, nascida aos 20/05/1979, do lar, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Minoru Yamauthi e de Maria Yamauthi.

O pretendente: MARCOS BENEDITO VINICIUS NASCIMENTO DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 14/12/1995, técnico eletrônico, natural de Diadema - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Marcos Tadeu Bento da Silva e de Rosa Maria Nas-
cimento; A pretendente: ANA CAROLINE SOUZA FERREIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 23/01/1996, assistente de departamento pessoal, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto Ferreira Sobrinho e de Marilene de Souza.

O pretendente: PAULO RICARDO PEREIRA SIQUEIRA, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 12/03/1997, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Vicente de Paula Siqueira e de Solange Pereira Alves 
Siqueira; A pretendente: SIMONE FONTES SOBRAL, brasileira, solteira, nascida 
aos 05/03/1997, auxiliar administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Gualberto Sobral Neto e de Valeria 
Fontes Barbosa.

O pretendente: DANIEL FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 21/09/1988, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Marcos José de Oliveira Silva e de Renée de França; A preten-
dente: JACkELINE SANTANA NICOLAU, brasileira, solteira, nascida aos 16/06/1991, 
enfermeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Dejair Carlos Nicolau e de Maria de Lourdes de Santana.

O pretendente: RICARDO ARAUJO DE LIMA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
08/07/1984, pizzaiolo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Francisco Raimundo de Lima e de Maria José de Araujo Lima; A pretendente: 
DANIELA FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 20/09/1985, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Marcos José de Oliveira Silva e de Renêe de França.

O pretendente: MOáBEL SANTOS DA MOTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/08/1993, coletor, natural de Euclides da Cunha - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de José Aldo Santos da Mota e de Veralúcia Rosa dos Santos; 
A pretendente: STÉFANE ALMEIDA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
30/09/1999, do lar, natural de Euclides da Cunha - BA, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de José Dilton dos Santos e de Joana Maria Silva de Almeida.

O pretendente: CARLOS LUIZ FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/06/1980, 
manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de João Luiz Ferreira e de Maria Minervina Ferreira; A pretendente: BRUNA MARIA DA 
SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 28/04/1990, cozinheira, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Joselma Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ VIDAL TIMBÓ ARAúJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/10/1989, empresário, natural de Crateús - CE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de José Oderno Araújo e de Ozana Timbó Brandão; A pretendente: THAíS 
FARIAS MARTINS, brasileira, solteira, nascida aos 27/10/1990, advogada, natural de 
Mauá - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco Elanio Martins 
e de Maria Alice Farias Martins.

O pretendente: SAMUEL BATISTA DA COSTA NETO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 02/11/1993, professor, natural de Telêmaco Borba - PR, residente e domicil-
iado em São Paulo - SP, filho de Oseas Batista da Costa e de Margarida Maria da 
Silva; A pretendente: MARIANA SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, nascida aos 
22/01/1997, auxiliar administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Julio Araujo Ribeiro e de Carmelita Maria da Silva Ribeiro.

O pretendente: TIAGO MACHADO GONÇALVES, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 19/05/1986, tapeceiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Francisco Gonçalves Neto e de Ana Lucia Machado; 
A pretendente: LUCIANA SOBRAL DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
30/06/1987, operadora de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Amaro Sobral da Silva e de Rosangela 
Aparecida do Nascimento.

O pretendente: ANDRÉ RAMOS DE MAGALHÃES BARBALHO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 12/09/1991, comerciante, natural de Governador Valadares - MG, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Wlamir de Magalhães Barbalho e de Adriana 
Ramos Tostes Barbalho; A pretendente: LUIZA LINDAIANA DA SILVA GOMES, bra-
sileira, solteira, nascida aos 13/06/1996, comerciante, natural de Itapecerica da Serra - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marcos Andre Gomes e de Luciana 
Maria da Silva Gomes.

O pretendente: ROBSON SILVA MOREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/11/1979, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Jair de Lacerda Moreira e de Maria Aparecida Silva Moreira; A pretendente: FABIANA 
DA SILVA DE AMORIM, brasileira, solteira, nascida aos 03/08/1980, do lar, natural de 
Diadema - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Geraldo Januário de 
Amorim e de Maria da Silva de Amorim.

O pretendente: SAMUEL FERREIRA LAURENTINO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 22/04/1999, soldado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Admilson Laurentino e de Débora Ferreira Bezerra Laurentino; 
A pretendente: JACQUELINE MOREIRA CARMO, brasileira, solteira, nascida 
aos 17/07/1999, esteticista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Demetrio Carneiro do Carmo e de Marlene dos Santos 
Moreira Carmo.

O pretendente: ROMERIO RAMOS GOMES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
06/08/1990, açogueiro, natural de Vilhena - RO, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Anita Ramos Gomes; A pretendente: JANAíNA PORTELA DE CARVALHO, 
brasileira, solteira, nascida aos 14/05/1990, do lar, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Geraldo Magela de Carvalho e de Ivani Batista 
de Carvalho.

O pretendente: FERNANDO GERMINIASI, brasileiro, divorciado, nascido aos 
10/08/1984, auxiliar de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Ione Germiniasi; A pretendente: GRAZIELE FRANCO COSTA, 
brasileira, solteira, nascida aos 26/05/1990, operadora de caixa, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco Carlos Costa e de 
Luiza Elena Franco de Lima.

O pretendente: SERGIO ABREU COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/02/1986, 
auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Manoel Costa e de Vandir Abreu Costa; A pretendente: MAGALI 
ISALTINA DE PAULA BRAZ, brasileira, solteira, nascida aos 06/06/1977, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Benedicto Rosa 
Braz e de Maria Geni de Paula.

O pretendente: REGINALDO DE MACêDO SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 11/09/1987, pedreiro, natural de Barras - PI, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Raimundo Barbosa de Sousa e de Maria Raimunda de Macêdo; 
A pretendente: LUCILENE MACêDO DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 27/09/1992, auxiliar de serviços gerais, natural de Barras - PI, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio dos Santos e de Brasilina Maria 
da Conceição Macêdo.

No ano passado, os mo-
delos de Banking as a 
Service já mostraram 

bons resultados no mercado, e 
isso é algo que deve se repetir. 
Empresas de diferentes setores 
mostraram que a maneira mais 
rápida e efetiva de implementar 
novas soluções financeiras ao seu 
negócio é fechando parceria com 
fintechs e outras instituições, que 
já contam com soluções especia-
lizadas e preparadas atender a  
diversos tipos de negócio.

O Bankly, uma plataforma de 
Banking as a Service com sua 
própria licença bancária, cita os 
cinco principais mercados que 
o BaaS pode atuar neste ano, 
trazendo ótimos resultados 
para ambas as partes:
 1) Varejo: é um dos segmen-

tos mais conhecidos por 
ofertar em seu portfólio 
diversos serviços finan-
ceiros, que vão desde 
cartão de crédito a contas 
digitais. Como as varejistas 
não atuam diretamente 
como instituição financei-
ra, a falta de conhecimento 
sobre esse mercado pode 
ser um pequeno entrave. A 
resposta para essa questão 
pode estar em contratar 
profissionais e plataformas 
qualificadas para gerir a 
nova área implantada;

 2) Games: segundo a PWC, 

A atuação em nichos que precedem um ótimo crescimento 
facilita também a fidelização dos clientes finais.

Cinco mercados promissores 
para o Banking as a Service

O ano de 2021 trouxe diversas alterações nos modelos financeiros, no papel das empresas na busca 
por inovação, na operação de bancos e fintechs, no papel das empresas na busca por inovação e na 
relação entre os participantes do ecossistema de meios de pagamento

as a Service, que auxilia 
as instituições a criarem 
soluções que conversem 
diretamente com um 
público específico;

 5) Benefícios flexíveis: 
a ideia é que em vez de 
carregar dois ou três 
cartões diferentes com 
auxílio-transporte, ali-
mentação e refeição, os 
funcionários recebam um 
cartão único, que pode 
ser usado normalmente 
nos estabelecimentos 
como se fosse de crédito.

“Por meio do BaaS, é possível 
ter escalabilidade nos negócios 
e, consequentemente, mais 
sustentabilidade. A atuação em 
nichos que precedem um ótimo 
crescimento facilita também a 
fidelização dos clientes finais, já 
que as empresas podem focar 
em oferecer uma experiência 
única aos seus consumidores 
com seus próprios serviços 
financeiros, eliminando a ne-
cessidade de que eles se se 
relacionem com diversas ins-
tituições para conseguir fazer 
um pagamento de conta ou a 
compra de um produto pela 
internet, por exemplo”, finaliza 
o CEO e Founder do Bankly, 
Davi Holanda. - Fonte e mais 
informações: (www.bankly.
com.br).
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o mercado de games 
projeta cerca de US$1,8bi 
em movimentação para 
2022. Oferecer produtos 
e serviços financeiros 
para esse público é um 
caminho natural, e para 
a retaguarda bancária 
responsável pelas ope-
rações financeiras estão 
as plataformas de BaaS, 
responsáveis pela cama-
da regulatória junto ao 
Banco Central;

 3) Crypto: o mercado de 
crypto cresceu vertigino-
samente em 2021, com a 
entrada de pelo menos 
300 milhões de novos en-
dereços e a popularização 

de ativos digitais de todos 
os gêneros. NFTs, DeFis, 
gamecoins, memecoins, 
etc. tudo em apenas 
12 meses. Assim como 
nos games, o mercado 
de crypto traz ótimas 
perspectivas para o BaaS 
neste ano, que promete 
muito crescimento;

 4) Novos bancos: voltados 
para nichos específicos, 
com foco em diversos 
grupos, como o público 
LGBTQIA+, fãs de in-
fluenciadores, população 
negra, etc. O surgimento 
de novos bancos é uma 
oportunidade muito pro-
missora para o Banking 

Você já ouviu falar em 
4 Days Work Week? Este 
é um movimento recente, 
mas que vem ganhando 
cada vez mais empresas 
adeptas ao redor do mun-
do. O conceito consiste 
em reduzir a carga horá-
ria semanal para 4 dias 
de trabalho, mantendo 
ou até melhorando a 
produtividade dos cola-
boradores.

Uma das empresas pio-
neiras em adotar este mo-
delo em território brasileiro 
é a Winnin, martech que 
empodera a criatividade 
por meio da ciência de 
dados, que vem transfor-
mando o marketing de 
marcas como AB-Inbev, 
Danone, Coca-Cola, Nestlé 
e Nubank, com o uso de 
dados e tecnologia.

A marca deu início ao 
projeto 4 Days Work Week 
de forma experimental, 
mas após alguns meses, 
percebeu que os resultados 
haviam dado mais do que 
certo! Confira alguns dados 
abaixo: 

	 •	Equilíbrio	 entre	 vida	
pessoal e profissional: 
+17,33% 

	 •	Produtividade,	 quali-
dade e cumprimento 
das entregas e prazos: 
+5,68%

	 •	Sentimento	 de	 propó-
sito, pertencimento e 
orgulho da empresa: 
+17,33% 

	 •	Sentimento	de	confian-
ça, segurança e colabo-
ração: +2,15%

	 •	Atenção	à	saúde	mental	
e física, lazer, amigos 
e família: +41,93% em 
relação	à	percepção	do	
time antes do experi-
mento. 

Com isso, a Winnin notou 
que é possível construir 
uma empresa que cresce de 
forma acelerada e com qua-
lidade de vida. O sonho da 
companhia é seguir expan-
dindo dessa forma e fazer 
da empresa um exemplo 
positivo para a sociedade 
como um todo. - Fonte e ou-
tras informações: (https://
www.winnin.com/).

Reduzindo a carga 
horária semanal 
para quatro dias
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