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News@TI

Produtos Digitais: o futuro dos negócios

@O IAG- Escola de Negócios PUC-Rio promove no dia 11/04 (segunda-
-feira), às 21h, o webinar “Como obter sucesso em seus Produtos 

Digitais”. O evento terá como palestrantes Marcello Póvoa (Managing 
partner da MPP Interativa); Marcio Leibovitch (General Manager da 
Work & Co no Brasil); Franco Pieragnoli (Diretor de tecnologia da Work 
& Co.) e Abel Reis (executivo há 25 anos em Propaganda). As inscrições 
podem ser feitas pelo link https://bit.ly/webinarIAG40y  e a transmis-
são acontece pelo canal do IAG no YouTube (https://www.youtube.
com/user/IAGPUCRIO). O encontro é uma prévia do curso “Produtos 
Digitais: Gestão, Concepção e Construção”, que está com turma aberta 
para maio. Durante o webinar os palestrantes vão debater e apresentar 
cases reais de grandes marcas do mercado como Apple, Claro, YouTube, 
Ipiranga, Fiat e Icatu. O objetivo é mostrar como os produtos digitais 
vêm se consolidando ao longo dos anos, como o futuro dos negócios e 
quais as habilidades os profissionais precisam desenvolver para alcançar 
o sucesso.    Leia a coluna completa na página 6

https://conteudo.iag.puc-rio.br/webinar-produtos-digitais

O processo de seleção de 
colaboradores envolve muito 
conhecimento técnico e análise 
por parte dos recrutadores. E 
escolher a pessoa certa para o 
cargo pode não ser uma tarefa 
tão simples quanto parece. 
Mais comum do que muitos 
imaginam, mentir no currículo 
é uma estratégia utilizada por 
diversos candidatos.

Naturalmente, durante o processo de entre-
vista tais mentiras podem causar situações 

constrangedoras. Em uma pesquisa realizada 
pela Robert Half, por exemplo, inconsistências 
no currículo fazem com que 33% dos líderes 
entrevistados desistam de uma contratação 
logo na primeira conversa. 

Esse cenário envolve diversas questões, 
que vão desde o conhecimento técnico sobre 
determinado tema, à aptidão para línguas 
estrangeiras. Diante disso, como o recrutador 
deve agir quando perceber que determinada 
informação foi alterada? Quais são as formas 
mais indicadas para perceber que o candidato 
está mentindo?

Mario Junior(*), especialista em complian-
ce, ensina algumas formas de identificar esse 
problema:

. Quais as mentiras mais comuns apresen-
tadas nos currículos? - Antes de comentarmos 
sobre como identificar as mentiras no currícu-
lo, é interessante observar algumas das mais 
comuns, apresentadas pelos candidatos. Uma 
delas envolve o motivo do desligamento da 
empresa anterior. 

Por vezes, o candidato se sente envergonhado 
ou inseguro de comentar sua última experi-
ência e explicar mais claramente o motivo da 
sua saída. A fluência em determinada língua 
estrangeira ou a experiência em certa área 
também são motivos de mentira por parte dos 
candidatos. 

Mentira no currículo: cinco formas de 
identificar o problema
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Alguns deles omitem o tempo correto 
que ficaram na empresa antiga ou informam 
experiências de voluntariado que não acon-
teceram. Pode ocorrer também a alteração 
de informações mais pessoais, como estado 
civil e idade.

. Como identificar as mentiras no currículo -  
As mentiras podem ser bem sutis e, muitas 
vezes, passam despercebidas. Para evitar que 
isso ocorra, os recrutadores podem assumir 
determinados processos, como:

1. Conferência das informações do cur-
rículo - A análise do currículo é fundamental 
para dar base ao recrutador. Além de ser um 
dos primeiros itens eliminatórios do candidato, 
o documento apresenta as informações mais 
importantes sobre as experiências anteriores 
e objetivos de carreira. As informações são 
coerentes? Há algum detalhe ou informação 
desencontrada? Se necessário, converse com 
o candidato para conferir as informações.

2. Realização de testes - Os testes são as 
formas mais práticas do processo seletivo, que 
ajudam a identificar a capacidade do candidato 
diante de determinada situação. Eles não pre-
cisam ser longos, desde que sua efetividade 
facilite a avaliação no processo. Faça com que 
os testes sejam elencados como uma das etapas 
do processo seletivo e deixe claro para o can-
didato que trata-se de uma etapa eliminatória.

3. Atenção à linguagem corporal - A 
linguagem corporal é assunto de estudo de 
muitos especialistas, isso porque ela revela 
bastante coisa. Para saber se o candidato 
está mentindo, observe o direcionamento do 
olhar (se ele está evitando o contato visual, 
se desvia os olhos ou se olha fixamente para 
determinado ponto). Perceba também se ele 
está comprimindo os lábios, tampando a boca 
ou enrugando a testa.

4. Solicitação de certificados - A certifi-
cação é uma das formas de assegurar, tanto a 
empresa quanto o candidato, de que ele possui 
experiência ou conhecimento acadêmico sobre 
determinado assunto. O processo de envio pode 
ser simples e, até mesmo, digitalizado. Você 
pode, inclusive, estabelecer um prazo para a 
conferência das informações.

5. Análise de discurso - O discurso, assim 
como a postura, pode dizer muito! Ao responder 
suas perguntas, o candidato faz muitas pausas 
ou não consegue concluir um raciocínio? Isso 
pode simbolizar algumas coisas, inclusive ner-
vosismo. Mas, ao mentir, é comum que a pessoa 
tente desviar o foco da conversa, trazendo um 
outro assunto para o debate.

(*) - Especialista em Investigações Corporativas e 
Prevenção a Fraudes, é sócio da S2 Consultoria, 

empresa especializada em prevenir e tratar 
atos de fraude e assédio nas empresas (https://

s2consultoria.com.br/).

Lev e Canal OFF lançam bicicleta em parceria
A Lev lançou uma parceria com o Canal OFF. A união das duas marcas 

resultou em uma edição limitada de uma bike customizada, de cor preta, 
com elementos gráficos do canal e um rack de prancha. O produto foi 
pensado para se conectar com o público e traduzir o DNA aventureiro, 
explorador e apaixonado pela vida outdoor do Canal OFF. Com alto 
desempenho e design único, o modelo é indicado para o uso urbano, 
tem uma bateria de 48v, atinge 25 km/h e possui uma autonomia de 
até 30km. A bicicleta será vendida por R$10.980,00, no e-commerce 
da Lev e nas lojas da marca. Líder no segmento de bicicletas elétricas, 
a Lev realizou sua primeira collab em 2012 com a FARM. Também já 
foram lançados modelos em parceria com o Flamengo, Fluminense 
e Granado. Saiba mais: (www.golev.com.br).    Leia a coluna 
completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: Go Lev/divulgação

“Mas o que farei com tudo isso? Não sou homem de negócios”, 
indagou Jacob. “Ainda bem! Imagine como seria o mundo se os 
assuntos comerciais fossem geridos apenas por homens de negó-
cios!”, respondeu Rebeca. Assim começo esse artigo, trazendo a 
passagem onde o patriarca hebreu Jacob se passa pelo irmão Esaú, 
para receber do pai no leito de morte, as bênçãos que pertenciam 
ao seu irmão.    

Empreendedorismo e consciência coletiva

Em se tratando de competências imprescindíveis para liderar um 
time comercial, podemos começar refletindo sobre o papel e influ-
ência que a equipe de vendas tem sobre o negócio. Todas as áreas 
e departamentos da empresa são essenciais e contribuem com os 
resultados, mas quando falamos em aumentar receita, ampliar número 
de clientes e fidelizar, esse papel geralmente está ligado diretamente 
às atividades, metas e ações da equipe de vendas.   

Competências fundamentais para gerir 
um time comercial

“Eu sei contar até dez em inglês”, diz a criança, sorrindo, orgulhosa. 
Embora não saiba, ainda, o que significa falar inglês, sabe que essa é 
uma grande conquista. O vocabulário adquirido por elas em inglês se 
multiplica a velocidades astronômicas. Hoje, sabem poucas palavras 
e alguns números. Em poucos meses, são capazes de formular frases 
inteiras, com um sotaque tão limpo quanto desejariam ter muitos de 
seus pais e mães.    

Ensino de inglês na Educação Infantil: 
quão cedo é “muito cedo”?

COMO O SíMbOLO INFLuENCIA NA 
IDENTIDADE vISuAL DE MARCAS    Leia na página 4

COMuNICAçãO

30 bilhões de euros 
A União Europeia confirmou que 

apreendeu quase 30 bilhões de 
euros em bens de oligarcas russos 
e bielorrussos como forma de reta-
liação pela guerra na Ucrânia. De 
acordo com a Comissão Europeia, 
entre os bens congelados estão 
barcos, helicópteros, imóveis e até 
obras de arte. Além disso, foram 
bloqueadas transações no valor 
de cerca de 196 bilhões de euros 
(ANSA). 

https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-09-04-a-11-04-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-09-04-a-11-04-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-09-a-11-04-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/ensino-de-ingles-na-educacao-infantil-quao-cedo-e-muito-cedo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/competencias-fundamentais-para-gerir-um-time-comercial/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/empreendedorismo-e-consciencia-coletiva/
https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-o-simbolo-influencia-na-identidade-visual-de-marcas/
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Cidades inteligentes: a 
chave para a mudança

A cidadania só é plena 
quando as pessoas 
exercem seus direitos e 
deveres em sociedade

É por isso que a par-
ticipação e envolvi-
mento dos cidadãos 

na tomada de decisões 
são indispensáveis para 
a construção de soluções 
conjuntas, que tragam 
melhorias e beneficiem a 
coletividade. Quem vive o 
dia a dia das cidades é que 
conhece os seus desafios 
e deve estar no centro do 
debate sobre as resoluções 
possíveis para os proble-
mas do cotidiano, em suas 
mais variadas áreas. 

Essa é a premissa que 
fundamenta o conceito 
das cidades inteligentes. 
A integração e a conecti-
vidade são pontos-chaves 
para concretizar essa con-
cepção, já que possibili-
tam que a elaboração de 
projetos seja guiada pela 
participação social e pelo 
contínuo monitoramento 
e uso de dados. Ao levar 
em consideração a reali-
dade dos cidadãos e de 
suas respectivas regiões, a 
tecnologia é utilizada como 
um instrumento para o de-
senvolvimento econômico 
e social. 

Iniciativas bem-sucedi-
das em todo o mundo têm 
despontado como referên-
cia para países que come-
çam sua jornada rumo às 
cidades inteligentes, como 
é o caso do Brasil. Como 
um exemplo neste cenário, 
temos Medellín, na Colôm-
bia, que seu reconhecido 
processo de reformulação 
inseriu o cidadão no centro 
das decisões por meio da 
participação de comitês 
locais. 

Neste aspecto, a inovação 
acontece a partir do inten-
so intercâmbio de ideias 
entre aqueles que vivem a 
cidade e vislumbram pos-
sibilidades para corrigir as 
dificuldades encontradas, 
seja na saúde, no meio 
ambiente, na educação 
ou na segurança pública. 
Com dados integrados de 
saneamento básico, saúde 
e meio ambiente, é possível 
planejar ações preventivas 
e políticas públicas mais 
eficazes, conforme prevê 
o novo Marco Legal do 
Saneamento. 

A ampliação dos ser-
viços de tratamento de 
esgoto reduz os despejos 
in natura em bacias, rios, 
córregos e mares. Com 
isso, a expectativa é que a 
universalização dos servi-
ços de água e esgoto, além 
de reduzir o impacto no 
meio ambiente, diminuirá 
em até R$ 1,45 bilhão os 

custos anuais com saúde, 
segundo a Confederação 
Nacional da Indústria 
(CNI). O agravamento da 
crise climática é outro fator 
a ser considerado nesse 
processo de transformação 
das cidades. 

Como exemplo, pode-
mos falar sobre a maior 
cidade portuária da Coréia 
do Sul, Busan, que tem 
uma população de 3,4 
milhões de pessoas e é 
vulnerável ao aumento do 
nível do mar, aos tufões e 
inundações. Em parceria 
com a ONU-Habitat e a em-
presa de tecnologia Ocea-
nix, Busan será berço do 
protótipo de uma cidade 
flutuante, que consiste em 
uma série de plataformas 
que flutuam na água. Com 
capacidade para acomodar 
10 mil pessoas, produzirá 
a própria comida, energia 
e água potável, sem gerar 
resíduos. 

Em um mundo em que há 
cada vez mais refugiados 
do clima, a ação sinaliza 
para um futuro em que a 
criatividade se torna uma 
aliada para encontrar so-
luções coletivas. No Brasil, 
a cidade de São José dos 
Campos se destaca entre 
o conceito de cidades 
inteligentes. E, para esti-
mular e consolidar plane-
jamentos que considerem 
os principais aspectos 
desse conceito, o Conselho 
Regional de Engenharia 
e Agronomia do Estado 
de São Paulo (Crea-SP) 
organizou uma série de 
encontros regionais para 
discutir o tema e produzir 
diagnósticos locais. 

Com a coleta de infor-
mações e a colaboração 
de profissionais da área 
tecnológica, mapeamos 
os municípios do Estado 
para entender os desafios e 
potenciais de cada região. 
O resultado foi compilado 
em um diagnóstico das 
regiões, que auxiliará a 
percepção dos governos 
municipais e estadual, 
das instituições de ensino, 
órgãos públicos, empre-
sas e sociedade sobre os 
próximos passos a serem 
traçados nessa empreita-
da. Foram destacadas 160 
propostas elaboradas para 
solucionar os principais 
desafios regionais. 

Vale ressaltar que a pers-
pectiva global é de que 
até 2024 sejam investidos 
cerca de US$ 203 bilhões 
em projetos da área. Pela 
sua projeção nacional e 
internacional, São Paulo 
precisa estar na dianteira 
dessa evolução. 

(*) - Engenheiro de 
Telecomunicações, é presidente 

do Crea-SP. Instagram: @
viniciusmarchese.

Vinicius Marchese (*)

A Páscoa está chegando, 
e quem for comemorar a 
data já pode ir preparando 
o bolso. Isso porque como 
se não bastasse o aumento 
da inflação – que segundo 
projeção divulgada pelo 
Banco Central pode fe-
char esse ano em 6,86% –, 
a carga tributária aplicada 
sobre o setor deve tornar 
os preços dos produtos tí-
picos da celebração ainda 
mais caros.

Dados Impostômetro 
aponta que somente os 
tributos representam 
cerca de 39,61% do preço 
final do chocolate, 38,53% 
do ovo de Páscoa e 38,68% 
da colomba pascal - resul-
tado esse que já pode ser 
percebido nas prateleiras 
pelos consumidores. 

“Apesar do chocolate 
estar dentro do rol de 
produtos alimentícios, ele 
não é contemplado com os 
benefícios fiscais dos itens 
considerados essenciais, 
que compõem a “cesta 
básica”. 

Por isso, há claramente 
uma diferença na tributa-
ção”, comenta Giuliano 
Gioia, Tax Manager da 
Sovos Brasil, empresa 
global líder em soluções 
digitais para tributos. É 
importante ressaltar que 
o ICMS incidente sobre 
os preços dos produtos 
pascais varia de acordo 
entre as unidades da fe-
deração. Em São Paulo, 
por exemplo, o ovo de 
Páscoa foi excluído do 
regime da substituição 
tributária, após muitas 
discussões sobre os valo-

A carga tributária aplicada sobre o setor deve tornar os preços 
dos produtos típicos da celebração ainda mais caros.

No entanto, novos modelos de 
negócios passaram a surgir 
no meio com um viés mais 

social, o que tem atualizado a forma 
do segmento se expandir. Um deles 
é o das chamadas “zebras”, que se 
caracterizam pela inovação por meio 
de um empreendedorismo sustentável, 
mais focado em propósito, impacto e 
transferência. 

Diferentemente de um unicórnio - 
nome dado a uma startup avaliada em 
mais de US$ 1 bilhão -, esses grupos não 
dependem exclusivamente de aportes 
de Venture Capital (VC), o capital de 
risco, que são investimentos aplicados 
em pequenas e médias organizações 
que têm alta expectativa de rentabi-
lidade em um futuro de curto prazo. 
O motivo é a mentalidade focada em 
um capitalismo consciente desde o 
início dos processos, com padrões mais 
éticos e tecnologias que favoreçam a 
sociedade. 

“Novas empresas não podem ter o 
lucro como finalidade básica, mas sim 
como consequência. A responsabilida-
de social, sustentabilidade e inclusão 
são os verdadeiros pilares para que 
haja um crescimento saudável, envol-

Novas empresas não podem ter o lucro 
como finalidade básica, mas sim como 

consequência.

Cupons de desconto e cashback online

Startups ‘zebras’ 
e a sustentabilidade como 

modelo de negócio
A cada ano que passa vemos o crescimento das startups se elevar. De acordo com o Relatório 2021 
Wrapped Brazilian Startups, produzido pela plataforma Sling, o volume aportado nessas empresas 
brasileiras aumentou 200% no ano passado, enquanto o valor médio dos investimentos mais que dobrou
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Startups
estúdio de produtos digitais do Brasil 
que acredita no modelo de negócios 
das zebras. 

O relatório da Sling também revelou 
que as startups brasileiras contrataram 
mais de 100 mil pessoas em 2021. 
Porém, muitas empresas ainda não 
incentivam com mais veemência a 
contratação de funcionários perten-
centes a classes minoritárias e vários 
empreendedores delas ainda sofrem 
com a falta de VC. Esta lacuna na in-
clusão é mais um aspecto da realidade 
que as zebras buscam combater, o que 
ocasionou a criação do movimento 
Zebras Unite. 

Criado em 2017, o grupo vai contra 
a cultura do capital de risco e procura 
incentivar a colaboração e o desen-
volvimento empresarial sustentável. 
“O bem-estar da equipe, uma gestão 
transparente com relação às finanças, 
objetivos e resultados da empresa 
ajudam a pavimentar um ambiente de 
confiança. Com esse propósito, a startup 
pode atingir um nível de produtividade 
acessível e estratégico, feito para o futu-
ro que toda a sociedade quer e precisa”, 
afirma Alves. - Fonte e outras informa-
ções: (https://novatics.com.br/).

vendo não só os colaboradores mas a 
comunidade e as pessoas que utilizam 
esses serviços”, explica Flávio Alves, 
fundador e CEO da Novatics, o principal 

Tudo indica que a Páscoa será mais 
amarga neste ano

geopolítico que impacta a 
cadeia econômica. Afinal, 
a indústria como um todo 
teve um baque diante da 
pandemia e da situação 
de conflito na Ucrânia, 
que gerou escassez de 
insumos, alta no petróleo 
e aumento nos preços dos 
combustíveis – fatores 
que reverberam direta-
mente no bolso do consu-
midor”, conclui Giuliano.

Apesar do cenário desa-
fiador, a expectativa para 
o almoço de Páscoa no 
estado mais populoso do 
país é positiva. Estudo re-
alizado pela APAS indica 
que os produtos mais con-
sumidos na Páscoa estão 
com os preços em desace-
leração, em comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. “Apesar da 
inflação, os preços para o 
grupo alimentação no do-
micílio têm apresentado 
trajetória mais estável do 
que o de alimentação fora 
do domicílio, o que sugere 
maior possibilidade das 
comemorações da data 
acontecerem em casa. 

Assim, produtos como 
bacalhau, chocolate, vi-
nho, massa fresca, pes-
cada e bombom tendem 
a apresentar menor ace-
leração nos preços até 
a Páscoa ou mesmo, em 
alguns casos, uma leve 
redução. A dica é pesqui-
sar com antecedência e 
se programar para evitar 
prejuízos indigestos”, 
recomenda Giuliano. - 
Fonte e mais informaç-
ções: (https://sovos.com/
pt-br/).

res presumidos pelo Fisco 
para determinação base 
de cálculo das operações 
subsequentes. 

Com isso, acaba a figura 
do responsável pela ante-
cipação do recolhimento 
do ICMS, passando a ser 
devido pelo contribuinte 
em cada etapa da cadeia 
comercial, conforme o 
valor da sua operação. “A 
principal reclamação do 
mercado varejista antes 
dessa medida é que o valor 
pago a título de substitui-
ção tributária muitas vezes 
não representava o valor 
da gôndola. Em 2019, a 
margem ou a presunção 
de lucro do fabricante até 
a gôndola do varejista era 
de 60,98%. 

No início de 2021, o Fis-
co cravou os preços para 
cálculo do imposto e para 
os ovos de Páscoa não 
especificados estabeleceu 
margens de até 269,15%. 
Já no início deste ano o 
Fisco excluiu o ovo de 
Páscoa do regime, com isso 

o ICMS voltou a ser devido 
pelo contribuinte a cada 
operação praticada, sem 
interferência da presun-
ção de margem de lucro e 
controles detalhados para 
ressarcimento do valor 
pago a maior”, explica o 
executivo. 

Agora, o consumidor 
paulista deverá arcar com o 
ICMS de acordo com o pre-
ço praticado pelo varejista 
em diferentes estabeleci-
mentos. Variável essa que 
pode mudar dependendo 
do tipo do produto e do 
local da compra. Pesquisa 
feita pela Fundação Pro-
con-SP em 2021 encontrou 
variação de até 91,4% nos 
produtos específicos para 
a Páscoa, como bolos, 
caixas de bombons, ovos 
e tabletes de chocolate de 
diversas marcas, tipos e 
modelos.

“É preciso ponderar, 
ainda, que quando falamos 
sobre aumento de preços 
no varejo também devemos 
considerar todo o cenário 
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O mercado de cupons gerou mais de R$ 10 bilhões para 
o e-commerce durante o ano de 2021, de acordo com 
pesquisa realizada pelo Cuponomia, portal que reúne 
cupons de desconto e cashback nos principais players 
de comércio eletrônico do país. Somente o portal foi 
responsável por gerar mais de R$1,3 bilhão em vendas 
para o e-commerce em 2021. O total de economia nas 
compras em lojas online foi de R$ 80 milhões, entre uso 
de cupons e cashback. 

“O comportamento do consumidor mudou muito nos 
últimos anos e há uma crescente busca por vantagens na 

hora de realizar uma compra. O crescimento exponencial 
do mercado de cashback, quase duas vezes maior em com-
paração com os resultados de 2020, reflete muito isso”, 
afirma Ivan Zeredo, Diretor de Marketing do Cuponomia. 

“A utilização de cupons de desconto e cashback realmente 
veio para ficar e se firmar como uma excelente forma de 
economia no bolso do brasileiro”, reforça Zeredo. Entre as 
categorias com maior volume de vendas com cupons de 
desconto e cashback estão: celulares, eletrodomésticos, 
informática e cosméticos. Outras informações: (www.
cuponomia.com.br).



Atuações do comitê de 
auditoria para reduzir os 
impactos nos negócios

Ao longo dos últimos 
dois anos, o mundo 
travou uma batalha 
árdua contra um 
vírus que fez o 
mundo parar

As pessoas se en-
clausuraram e as 
empresas estres-

saram ao máximo o con-
ceito de resiliência, que 
virou plasticidade em 
um mundo cada vez mais 
complexo. Depois de tan-
to tempo neste isolamen-
to e com todos esperando 
a liberdade plena, começa 
uma guerra entre uma 
potência militar e um 
país que buscava se unir 
às nações mais poderosas 
do mundo. De repente, 
falou-se de uma 3ª Guerra 
Mundial!

Entre idas e vindas nas 
negociações e sanções, 
muitas empresas começa-
ram a tomar ações que até 
pouco tempo não eram 
discutidas, como a saída 
de uma corporação global 
do mercado Russo, a 11ª 
economia do mundo com 
um PIB de 1,48 trilhões de 
dólares, de acordo com os 
dados do The World Bank.

Empresas como a Co-
ca-Cola, General Elec-
tric, Starbucks, Poker-
stars, McDonald´s, Air-
bnb, Visa e Mastercard 
anunciaram ao longo 
dos últimos dias a sus-
pensão das operações 
na Rússia, assumindo 
riscos e prejuízos cer-
tamente não previstos 
em orçamento.

O McDonald´s, com 850 
lojas na Rússia e 62 mil 
colaboradores, renuncia-
rá a 9% dos negócios do 
grupo no mundo e de 3% 
do lucro operacional. Em 
um mundo tão competi-
tivo e que estava ansioso 
para virar a página da 
pandemia, abrir mão de 
USD1,89 bilhões de recei-
ta é uma decisão corajosa 
e dolorida.

Mas diante deste con-
texto, como ficam os 
comitês de auditoria 
interna? E os riscos or-
ganizacionais? E a conti-
nuidade de negócio? Aos 
comitês de auditoria cabe 
a atenção redobrada aos 
impactos nos negócios, 
como vemos a seguir:
 1) Sanções - o co-

mitê de auditoria 
recebe a missão de 
olhar com muito 
mais atenção quais 
medidas a compa-
nhia está tomando 
para assegurar o 

cumprimento das 
sanções estabeleci-
das, não apenas pelo 
seu país de origem, 
como também dos 
seus parceiros co-
merciais, clientes e 
fornecedores. 

  Imagine que os EUA 
proíbam a compra 
de óleo e gás oriun-
dos da Rússia. Posto 
isso, será exigido 
que as empresas 
europeias busquem 
outros canais de 
fornecimento para 
manter as relações 
com os EUA.

 2) Escassez - diante 
de um cenário de 
guerra, os países 
podem optar por 
preservar as suas 
mercadorias e maté-
rias primas, vislum-
brando a proteção 
da sua nação. Cabe 
ao comitê de audito-
ria olhar a cadeia de 
suprimentos, outros 
mercados e fornece-
dores a fim de avaliar 
como a empresa faz 
para diluir os riscos 
e assegurar a capa-
cidade produtiva.

 3) Inflação e Câmbio 
- riscos ligados à 
inflação e à variação 
cambial deveriam 
estar sempre nas 
pautas do comitê de 
auditoria mas, em 
tempos de guerra, 
as pressões inflacio-
nárias aumentam e 
o câmbio fica ainda 
mais volátil, fazen-
do com que avalia-
ções de riscos se-
jam demandas pela 
área para assegurar 
que a exposição da 
companhia não seja 
maior do que o acei-
tável.

  Os comitês de audi-
toria interna, como 
órgãos de assessora-
mento ao conselho 
de administração, 
têm um papel vital 
nas empresas e orga-
nizações em tempos 
de guerra, já que um 
olhar redobrado e 
minucioso sobre os 
riscos pode ser a 
diferença para as 
organizações final-
mente chegarem à 
liberdade plena do 
pós-pandemia.

(*) - É diretor e líder da prática de 
Auditoria Interna e Assessoria 

Financeira da ICTS Protiviti, 
especializada em soluções para 

gestão de riscos, compliance, ESG,  
investigação, proteção e privacidade 

de dados.

Bruno Giometti (*)

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
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You Inc Incorporadora e Participações S.A.
NIRE 35.300.393.775 - CNPJ/ME 11.284.204/0001-18

Companhia Aberta
Edital de Convocação - AGO/E a serem Realizadas, Cumulativamente, em 29/04/2022

Ficam os acionistas da (“Companhia”) convocados para as AGO/E, a serem realizadas, cumulativamen-
te, em 29/04/2022, às 10hs, na cidade de SP/SP, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4° andar, 
conjunto 41, para deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: Em AGO: (i) to-
mar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demons-
trações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do Comitê 
de Auditoria da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; e (ii) deliberar sobre a 
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2021. (iii) deliberar sobre a remuneração 
global dos administradores da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31/12/2022; Em AGE: 
(i) aprovar os contratos individuais que contem, em suas cláusulas pactuadas, instrumentos de remune-
ração variável de longo prazo atrelados a emissão de ações, opções ou incentivos atrelados a valoração 
da Companhia. Instruções Gerais: A documentação relativa à ordem do dia está à disposição na sede 
da Companhia, bem como nos endereços eletrônicos da Companhia (http://www.youinc.com.br/) e da 
CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores. Os acionistas que optarem por participar 
presencialmente ou por procurador devidamente constituído deverão comparecer às AGOE munidos 
dos seguintes documentos: (i) documento de identidade e, se for o caso, (ii) instrumentos de mandato 
para representação do acionista por procurador, outorgado na forma da legislação, inclusive o artigo 126 
da Lei n.º 6.404/1976. SP, 29/03/2022. A Administração, You Inc Incorporadora e Participações S.A.

BBKO Consulting S/A.
“Em Recuperação Judicial”

CNPJ/MF: 04.494.544/0001-08 - NIRE: 35.300.349.661
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Acionistas, na se social da empresa sita na Calçada dos Cravos, 98,
1º piso, Alphaville Comercial, Barueri, Estado de São Paulo, CEP: 06453-053, os documentos do
Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021. São Paulo, 08 de
abril de 2022. Marcos Mameri Peano - Diretor-Presidente.                                    (09, 12 e 13/04/2022)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007970-76.2021.8.26.0564 O MM. Juiz de Direito 
da 8ªVC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr. Gustavo Dall'Olio, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a Perfumi do Brasil Cosméticos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 23.074.996/ 
0001-85, que Credit Brasil Fomento Mercantil S/A ajuizou–lhe ação de Incidente de Desconsidera 
ção de Personalidade Jurídica, valor da causa de R$ 633.021,73, referente à confissão de dívida 
firmado entre a requerente e MR Rodrigues Cosméticos ME, objeto da ação de execução nº 
1024010-58.2017.8.26.0564. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a Citação por 
Edital, para que o requerido deve se manifestar e indicar as provas cabíveis no prazo de 15 dias. 
Veja-se: Cite-se a por mandado, para manifestação e requerimento das provas cabíveis, no prazo 
de 15 dias (CPC, art. 135) ou conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial, sob pena de confissão e revelia, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 31 de março de 2022 

Martins & Gagliotti
Procedimentos Cirúrgicos S.A

CNPJ/MF: 2.173.513/0001-98 - NIRE: 35.230.125.513
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social da Companhia localizada na Alameda
Santos, nº 1.800, 8º andar, conj. 8.409, Cerqueira Cesar, São Paulo - SP, os documentos do Artigo 133,
da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021. São Paulo, 08 de abril de 2022.
Diretor Presidente - Giuliano Campolim Gagliotti.                                                       (09, 12 e 13/04/2022)

Martins & Gagliotti
Procedimentos Cirúrgicos S.A

CNPJ/MF: 2.173.513/0001-98 - NIRE: 35.230.125.513
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Martins Procedimentos Cirúrgicos S/A, para a
Assembleia Geral Ordinária que será realizada, em 1ª convocação, no dia 29.04.2022, às 10:00 horas.
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos ao
exercício social encerrado 31.12.2021. b) outros assuntos de interesse da Companhia. São Paulo, 08 de
abril de 2022. - Giuliano Campolim Gagliotti - Diretor Presidente.                             (09, 12 e 13/04/2022)

Como fazer para que o tempo passado na internet não seja 
prejudicial para meus filhos?

“O comportamento 
do consumidor 
mudou muito 

nos últimos dois anos. Com 
a pandemia, as vendas on-
line se fortificaram e, para 
manter o sucesso das ven-
das físicas, as lojas tiveram 
que se reinventar e trazer 
soluções atrativas”, expli-
ca Juliano Mortari, CEO e 
fundador da VarejOnline, 
empresa especializada em 
tecnologia para gestão de 
lojas, franquias e PDV. 
Confira observações inte-
ressantes de como atrair 
consumidores e se destacar 
dos concorrentes:
 1) Invista no omnichan-

nel  -  A convergência 
entre o online e o físico 
promete ser o caminho 
mais promissor para os 
resultados do varejo. O 
omnichannel permite 
que o varejista esteja 
presente em mais de 
um canal de venda e 
proporcione uma ex-
periência diferenciada, 
explorando as tecno-
logias disponíveis e 
planejando estratégias 
multicanais.

  “Além de fazer o aten-
dimento tradicional 
daquele cliente que 
prefere a compra pre-
sencial, o lojista tam-

O comportamento do consumidor mudou muito 
nos últimos dois anos.

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

Observações sobre a experiência 
de compra no varejo físico

Impulsionar as vendas do varejo a todo momento é importante para manter uma boa constância. E 
quando se trata do varejo físico, a experiência do cliente é essencial para a tomada de decisão da compra

ações promocionais 
mais assertivas, saber 
quais produtos estão 
parados e fazer uma 
ação direcionada e 
também identificar os 
produtos em destaque 
para atender a deman-
da dos clientes. A ges-
tão dos estoques é uma 
vantagem competitiva 
e pode ser decisiva 
para os resultados de 
qualquer negócio.

 4) Aproveite o PDV de 
forma inteligente  
-  É nele que ocorrerá 
toda a experiência de 
compra. Nesse mo-
mento, é importante 
levar em consideração 
tudo que o consumi-
dor passa dentro de 
uma loja e percebe 
nela: vitrine, dispo-
sição dos produtos, 
atendimento, estoque, 
formato de compra, 
fila dos caixas, forma 
de pagamento, etc. 
“Antes de pensar em 
grandes experiências, 
é fundamental simpli-
ficar as etapas básicas 
da jornada de compra 
e facilitar essa ex-
periência”, orienta o 
CEO. - Fonte e outras 
informações: (www.
varejonline.com.br).
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bém opera de outras 
formas, dentro dos 
conceitos do varejo 
moderno, com opções 
de entrega, estoque 
local para atender pe-
didos online, compra 
online com retirada 
na loja e vendas pelo 
Whatsapp, por exem-
plo”, explica Juliano 
Mortari.

 2) Ofereça diferentes 
formas de pagamen-
to  -  Hoje em dia, 
pagamento por cartão 
de crédito ou dinheiro 
nem sempre são as 
primeiras opções. Pa-
gamentos por Pix e QR 
Code estão cada vez 
mais popularizados. 

“Sua facilidade de uso 
torna as compras mais 
rápidas, logo o fluxo da 
loja fica mais fluído. 

  As transações via pix 
também oferecem ta-
xas menores compa-
radas a outras formas 
de pagamento, sendo 
mais vantajoso para 
os lojistas”, esclarece 
Mortari. Apesar do Pix 
ainda não ser muito po-
pular no varejo físico, 
a expectativa para este 
ano é de alto cresci-
mento desse meio de 
pagamento no setor.

 3) Fique de olho no es-
toque  -  Ao visualizar 
os produtos disponí-
veis, é possível criar 

Tempo de tela dos filhos: 
como estabelecer limites?

Uma pesquisa realizada com crian-
ças e adolescentes nos Estados Uni-
dos em 2021 mostra que, nos últimos 
dois anos, o tempo de tela desses 
jovens aumentou mais do que nos 
quatro anos anteriores à pandemia. 
Por aqui, estimativas semelhantes 
também já foram realizadas, e os 
resultados fazem os pais se pergun-
tarem: como fazer para que o tempo 
passado na internet não seja preju-
dicial para meus filhos?

Para Cleiris Wichoski, Coordenadora 
dos Anos Finais do Colégio Marista de 
Cascavel, a chave é buscar um equilí-
brio: “Mais importante do que o tempo 
que passam com celulares ou tablets, é 
como as crianças e adolescentes ocu-
pam o restante das horas; se passam 
tempo com a família, veem amigos, 
passeiam com os pets ou praticam 
exercícios físicos”.

Cleiris ressalta que também é pre-
ciso observar com atenção como os 
jovens interagem com o conteúdo 
consumido. Se são mídias apropriadas 
para suas idades e se o seu comporta-
mento não teve mudanças negativas, 
por exemplo, os pais podem abordar 
o assunto com mais tranquilidade. 
Alguns dos exemplos de como estabe-
lecer limites e dialogar com os filhos 
sobre o tempo de tela são:
	 •	Acompanhar	 o	 que	 eles	 fazem	

online, mostrando interesse pelos 
perfis que seguem em redes soci-
ais, jogos que jogam e o que as-
sistem, e até pedir que expliquem 
como determinado aplicativo ou 
plataforma funciona.
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	 •	Conversar	sobre	o	tempo	de	tela	
de forma a fazer com que a criança 
ou adolescente reflita sobre ele. 
Um exemplo é perguntar se acham 
que a família passa muito tempo 
no celular e se poderiam se ocupar 
com outras atividades em alguns 
momentos.

	 •	Procurar	 identificar	 se	 o	 uso	 da	
internet afeta a saúde emocional 
dos jovens, perguntando como 
se sentem durante o período que 
passam online e se experienciam 
emoções negativas relacionadas à 
dinâmica da internet.

	 •	Colocar-se	à	disposição	se	os	filhos	
precisarem, oferecendo-se para 
ajudá-los a colocar um limite para o 

tempo de tela, bloquear perfis que 
os incomodarem ou levá-los para 
encontrar os amigos pessoalmente 
em vez de pelos chats.

	 •	Orientar	sobre	o	uso	consciente	
das plataformas e redes sociais, 
nas quais é preciso manter os 
mesmos valores que as relações 
presenciais exigem, como: ética 
e respeito. Muitas vezes crianças 
e adolescentes sentem uma falsa 
sensação de proteção por estar 
atrás de uma tela e acabam, por 
vezes, se colocando em situação 
de constrangimento ou vulnera-
bilidade. - Fonte e outras infor-
mações: (www.colegiosmaristas.
com.br).

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 6
BF

6-
FC

02
-4

8B
D

-6
50

1.



Porém, a importância de um logotipo vai muito 
além de uma ilustração na camiseta ou no cartão 
de visita. Ele carrega a história e a identidade da 

organização, bem como transmite a mensagem que a 
empresa deseja apresentar ao mercado. O logotipo 
compreende a representação visual de um conceito e 
é composto por um conjunto de fatores que incluem 
imagens, cores, textos e formas, cuidadosamente de-
senvolvidos e criados, visando comunicar a identidade 
de uma empresa. 

“Ele é a primeira impressão que o público vai ter 
da sua marca. Sendo assim, é possível entender a 
responsabilidade e a importância de sua formulação 
ou reformulação”, revela Igor Amieiro, fundador da 
agência Aquarium, especializada em construção e 
gerenciamento de marcas. “Se você não der a devida 
relevância ao logotipo da sua empresa, provavelmente, 
os clientes farão o mesmo com ela”, complementa o 
empresário.

 
Em um mercado que está em constante mudança, 

é essencial que a organização se mantenha atualiza-
da, visando acompanhar as tendências, bem como se 
manter na disputa com a concorrência. Credibilidade, 
força, presença, posicionamento e destaque são alguns 
dos diferenciais competitivos que a elaboração de um 
logotipo pode trazer para a marca. 

“Se você tem um produto muito bom no mercado, 
mas o seu logotipo não condiz com ele, certamente 
você perderá bons negócios ou credibilidade. E, nesse 
caso, o inverso não é recíproco. Se você tem uma boa 
marca, estruturada e com um logo que transmita uma 
mensagem de credibilidade, força e empatia, muito 
provavelmente, tais atributos agregam mais valor ao 
seu produto ou serviço, direta ou indiretamente”, 
explica o CEO da agência.

 
O poder que o reconhecimento de um logo propor-

ciona é indispensável para uma comunicação clara e 
assertiva. No entanto, é essencial conhecer a fundo os 
objetivos e princípios da organização, a fim de criar uma 

Quem nunca se deparou com um artigo explicando o significado dos logotipos mais famosos do mundo, que atire a primeira pedra. 
A curiosidade em entender o que está por trás dos símbolos de grandes nomes do mercado é tamanha, que as marcas exibem, 

orgulhosamente, a evolução de seus “logos” e ainda aproveitam o sucesso para estampar roupas, acessórios e adesivos com o ícone. 

de ensaio ou enfrentando problemas, procuro apro-
fundar ainda mais as perguntas, para compreender a 
motivação da criação ou da mudança da identidade.

 
2. Ovulação Criativa - Após a elaboração do brie-

fing, as informações levantadas são debatidas pela 
equipe, para, então, dar início ao segundo estágio 
do processo criativo. Essa segunda etapa, chamada 
“ovulação criativa”, consiste na busca por referências 
entre cores, fontes, ícones e disposição. “Aqui, tudo é 
livre até fecharmos um conceito, ou seja, a mensagem 
mais importante da marca. Tudo está conectado e 
interligado a um denominador comum”, discorre Igor.

 
3. Escolha da mensagem principal a ser trans-

mitida - Para um logotipo bem-feito e apropriado, é 
preciso ter uma certa hierarquia na hora de passar a 
mensagem que a marca deseja transmitir. Dessa manei-
ra, é fundamental que as informações sejam verdadeiras 
e concretas, a fim de não atribuir uma comunicação 
ambígua à identidade visual da organização. 

“É preciso definir qual será a mensagem principal 
do logotipo. Tal feito impacta na fonte, cor, forma e 
disposição dele. Por exemplo, se você quer trazer 
seriedade a uma marca, pode ser que a utilização de 
palavras em caixa alta (letras maiúsculas) seja mais 
assertiva, assim como utilizar uma cor um pouco mais 
sóbria”, exemplifica.

 
Normalmente, grandes mudanças de identidade 

de marcas já consolidadas vêm atreladas a questões 
complexas e que exigem um reposicionamento mais 
profundo, seja em um contexto positivo, como o 
crescimento da empresa, onde se faz necessária uma 
nova personalidade para divulgar e comunicar o seu 
progresso, ou negativo, onde o novo logotipo pode 
representar, por exemplo, a reestruturação de sua 
imagem perante o mercado, a fim de transmitir mais 
credibilidade e confiança. 

Partindo do pressuposto de que nada é eterno, a 
remodelação de identidade visual é essencial para que 
a empresa se mantenha atualizada em um mercado 
altamente competitivo e globalizado. O erro que mui-
tas marcas cometem é não acompanhar a evolução do 
seu público e do mercado. Toda empresa precisa estar 
em constante progresso, para seguir sendo atraente 
e competitiva.

 
O efeito que uma mudança de identidade visual pode pro-

mover depende do objetivo de cada empresa e do cenário 
em que está inserida. Se for apenas uma atualização simples, 
o impacto é mostrar ao público-alvo que a marca está em 
constante evolução juntamente com ele e com o mercado. 
Mesmo que essa mudança seja praticamente imperceptível, 
como, por exemplo, mudar uma fonte serifada para algo 
mais moderno e clean. Fontes com serifas, geralmente, 
trazem um tom mais tradicional para uma marca, enquanto 
fontes mais modernas, aquelas mais arredondadas ou até 
mais finas, podem agregar modernidade e dinamismo. 

Fonte e outras informações, acesse: (https://www.agenciaquarium.com.br/).

Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 09 a 11 de abril de 20224
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identidade forte, consolidada e que seja condizente 
com a qualidade do produto ou serviço oferecido. 

Criar um logotipo exige muitas etapas, conhecimento 
e precisão. 

Qualquer vacilo, pode acarretar uma mensagem 
errada, o que pode ser fatal para sua marca. Com o 
objetivo de esclarecer a importância de se ter um logo-
tipo capaz de transmitir o valor e a missão da empresa, 
Igor explica o cuidadoso processo de reformulação de 
logotipo que realiza com seus clientes. Confira:

1. Elaboração de briefing - A elaboração de um 
briefing rigoroso é essencial para (re)criar a identida-
de visual de uma marca ou empresa. Com o briefing, 
é possível aprofundar dados sobre a instituição em 
questão, o mercado, concorrentes, objetivos, desejos, 
metas etc. Faço questão de dar uma atenção especial 
a esse processo, já que é preciso fazer as perguntas 
certas, para poder ler nas entrelinhas e captar todos 
os detalhes. 

Quando um cliente nos procura para criar ou recriar 
um logotipo ou qualquer outro tipo de serviço, sempre 
peço para ouvir a sua história por completo. Gosto de 
saber como nasceu a empresa, o nome, o porquê de 
tudo que a cerca. Se a empresa ainda estiver em tubos 
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Em tempos 
de incertezas, 

só diversificar os 
investimentos é pouco

Vivemos um 
momento 
extremamente volátil 
economicamente, 
gerado em grande 
parte pelo conflito 
entre Rússia e 
Ucrânia

A previsão é  de alta 
da inflação e baixo 
crescimento econô-

mico no mundo todo. 
Para o Brasil, entretanto, 

deverá haver um aumento 
do fluxo de investimento 
estrangeiro, haja vista 
que os investidores que 
buscam posição em países 
emergentes verão o país 
como um cenário mais 
vantajoso. 

Outro ponto é que o 
aumento das commodities 
mundo afora favorece as 
principais empresas da 
Bolsa brasileira, que é 
fortemente alocada em 
exportação deste tipo de 
mercadoria. Em contra-
partida, a pressão infla-
cionária aumentando e 
o PIB com tendência de 
estabilização poderá tra-
zer um cenário ruim de 
estagflação, ou seja alta de 
preços e baixa produção.  

O que então o investidor 
deve fazer neste cenário? É 
imprescindível neste mo-
mento saber onde alocar 
recursos, de maneira di-
versificada, e monitorá-los 
constantemente para um 
efetivo controle de risco. 
Minha recomendação é 
buscar ativos de maior 
liquidez, pós fixados de 
preferência, para maior 
proteção do capital no 
curto prazo e formar caixa 
para aproveitar alguma 
oportunidade que apareça 
mais para a frente. 

Ademais, sendo possí-
vel, diversificar em ativos 
descorrelacionados e em 
diversos mercados, espe-
cialmente ativos atrelados 

ao dólar, que é uma moeda 
que se valoriza na crise. 
Diversificação extrema é 
importante na parcela que 
não é destinada à reserva 
de emergência e caixa, ou 
seja, para a parte do seu 
capital destinada ao longo 
prazo.

Outro ponto importante 
é monitorar esse portfólio, 
em especial para consulto-
res e gerentes, que verão 
aumentar a demanda por 
consultas, visto o medo 
que momentos como este 
geram nos investidores. 
Buscar um investimento 
por vez de cada cliente 
levará a uma checagem 
mais lenta destas carteiras 
e a perda de timing para 
possíveis correções na 
trajetória. 

Como solucionar esse 
problema? Com tecnolo-
gia. O que seria impossível 
de ser feito com a agilidade 
necessária por uma pes-
soa sem as ferramentas 
adequadas, é simples com 
um consolidador de inves-
timentos tecnológico. Com 
ele é possível entender 
onde deve haver uma aten-
ção maior, além de dar ao 
investidor a segurança de 
que há alguém pensando 
em seus investimentos no 
meio dessa volatilidade 
toda (mesmo que esse 
alguém seja um robô em 
certos momentos). 

Por sua vez, o gerente 
ou consultor, consegue de 
forma eficiente atender a 
100% dos seus clientes 
e demonstrar que tem o 
controle e a sabedoria ne-
cessária para navegar em 
mares tão revoltos. Alian-
do conhecimento técnico 
à tecnologia será possível 
para os investidores vence-
rem este momento difícil.

(*) - Fundador e CEO da wealhtech 
Allê Invest, é graduado em direito, 

com  pós em economia e direito 
corporativo pelo IBMEC e mestrado 

em direito pelo Insper. 
(https://alleinvest.com.br/).

Luiz Macedo (*)

D - Plataforma de Negócios 
Entre os dias 3 e 7 de maio, no Centro de Exposições São Paulo Expo, 
acontece a FEIMEC - Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos, 
com a presença de mais de 900 marcas expositoras e a expectativa de 
receber mais de 50 mil profissionais do setor. Iniciativa da ABIMAQ, 
com promoção e organização da Informa Markets Brasil, o evento ocorre 
em um ambiente ideal para a realização de networking e negócios, com 
todas as novidades e tendências do setor, e com muitas atrações e con-
teúdos qualificados. Evento considerado fundamental para as empresas 
e indústrias que se preparam para o reaquecimento econômico do país 
em 2022, já está com praticamente 100% dos mais de 60 mil metros 
quadrados de área de exposição comercializados (https://www.feimec.
com.br/pt/HOME.html).

E - Importações na Saúde
Os equipamentos de alta tecnologia são os mais importados na área de 
saúde, ressalta o presidente-executivo da entidade, Fernando Silveira 
Filho. O estudo da Abimed que analisou diversos dados entre 2018 e 
2021, mostra que aparelhos e componentes relacionados ao diagnóstico 
por imagem, à ortopedia, à área cardiovascular e à cirurgia lideraram 
as importações no período, representando 93% do volume e valor. O 
segmento de cirurgia foi responsável por cerca de 31% das compras 
externas anuais, seguido por diagnóstico por imagem e ortopedia (com 
cerca de 25% cada) e cardiovascular (12%). O estudo mostra que, em 
2018, o mercado movimentou aproximadamente US$ 25,2 bilhões, cres-
cendo cerca de 1% em 2019, quando o valor alcançou US$ 25,5 bilhões.  

F - Próximos Veículos
A Nissan continua, a passos firmes, seu processo de expansão e conso-
lidação na América do Sul. Como parte do seu projeto de manufatura, a 
empresa realizará um investimento de até US$ 250 milhões (até R$ 1,3 
bilhão) para a fabricação de futuros produtos e modernização da sua 
fábrica em Resende, no estado do Rio de Janeiro. O anúncio foi realizado 
por Ashwani Gupta, COO da Nissan Motor Co., que visitou a América 
do Sul com o objetivo de fortalecer o apoio da Nissan para as operações 
na região. O novo investimento tem entre seus objetivos desenvolver 
processos e conhecimento local de engenharia e automação, localização 
para novos produtos e melhorias na infraestrutura. Este novo investi-
mento é uma amostra do firme compromisso para seguir oferecendo o 
melhor da tecnologia e engenharia japonesas para os clientes. 

A - Não Perturbe
A plataforma ‘Não Me Perturbe’, em operação desde julho de 2019, 
chegou a 10 milhões de números de telefone cadastrados para não 
receber chamadas de telemarketing e empresas de telecom e de oferta 
de crédito consignado. A iniciativa, criada pelas operadoras de telecom, 
faz parte das medidas de autorregulação do setor para melhorar a re-
lação com os consumidores. O número de cadastros representa 3,5% 
da base de 284,9 milhões acessos fixos e móveis existentes no Brasil. 
Quem quiser bloquear seus números de celular e telefone fixo para 
não receber ligações de telemarketing desses dois setores deve fazer 
o cadastro diretamente no site (https://www.naomeperturbe.com.br/), 
ou por meio dos Procons em todo o país. O bloqueio ocorre em até 30 
dias após o cadastro no site.

B - Armas na Índia
A estrutura da fábrica de armas JHind Taurus India Private Limi-
ted, da joint venture da Taurus com o Jindal Group, foi concluída 
na cidade de Hisar, na Índia. Além disso, o processo de aquisição 
das máquinas foi iniciado e toda a documentação necessária neste 
processo está sendo implementada. Com isso, a previsão é que a 
operação inicie em menos de seis meses. Em fevereiro, a primeira 
equipe da Taurus do Brasil foi ao país para uma visita técnica e 
também realizou demonstração das características e performance 
de produtos a autoridades das Forças Armadas e Policiais indianas, 
para participação em futuros processos de licitação em andamento, 
que poderão gerar resultados expressivos para a Taurus em virtude 
do grande e promissor mercado.

C - Atlas da Apicultura 
Já está no ar o Atlas da Apicultura no Brasil, uma ferramenta digital 
desenvolvida pela Associação Brasileira de Estudo das Abelhas e que 
consolida as principais informações disponíveis sobre a cadeia apícola 
do Brasil. A plataforma oferece uma visão geral da apicultura no Brasil, 
com dados de produção e valor de venda de mel nos Estados, número de 
estabelecimentos com atividade apícola em todo o território nacional e 
áreas com vegetação de interesse para a apicultura, entre outras infor-
mações. A plataforma traz mapas temáticos que apontam a distribuição 
de florestas e cultivos agrícolas que são ótimos pastos apícolas e, logo, 
de interesse para a criação de abelhas. Saiba mais: (https://abelha.org.
br/atlas-da-apicultura-no-brasil/).

G - Caminhoneiros Autônomos
O Banco do Brasil acaba de lançar a solução financeira para fortalecer o 
setor de transportes no país, que é resultado de parceria com as empre-
sas transportadoras conveniadas com o Banco, viabilizando contratação 
de crédito por transportadores autônomos, de forma fácil e totalmente 
digital, por meio do aplicativo do BB para celular ou BB Digital PJ. A linha 
permite aos caminhoneiros autônomos correntistas do BB antecipar o valor 
dos fretes, da seguinte forma: fretes com pagamento programado para os 
próximos 120 dias; taxas de juros a partir de 1,79% a.m., conforme perfil 
do cliente; e necessidade de convênio com a transportadora/Embarcadora 
PJ. Como a antecipação envolve os fretes já contratados, cujo direito 
será cedido ao Banco, a sua liquidação é realizada pela própria empresa. 

H - Experiência do Cliente
Com a missão de elevar a qualidade das réguas de experiência das prin-
cipais empresas do país, chegou ao mercado o ‘Mundo do CX’, a primeira 
plataforma de conhecimento e capacitação para profissionais e interessados 
em todos os assuntos relativos ao custumer experience (experiência do 
cliente). O objetivo é dar subsídios e proporcionar uma base de conheci-
mento sistematizada para que os profissionais e as empresas brasileiras 
consigam aprimorar suas estratégias de interação e transações com clientes 
e consumidores. Dessa forma, o Mundo do CX quer funcionar como um 
grande indutor do “CX made in Brazil”, projetando nosso país como uma 
referência mundial em serviço ao cliente, unindo tecnologia, inovação 
e  humanização. Saiba mais em: (https://mundodocx.com.br/#step-1).

I - Aviação Agrícola
Com participação de 27,4% no PIB, o agronegócio é uma das mais pode-
rosas cadeias produtivas de nossa economia. Além de si mesmo, o setor 
impulsiona vários outros, como o de transporte e logística, imobiliário e 
o comércio. Mas há um segmento econômico que também é fortemente 
impactado pelo agro, mas muita gente não se atém a isso: é a aviação 
de negócios, e dentro dela a aviação agrícola. Com 2.432 aeronaves – 
2.409 aviões e 23 helicópteros - registrou um crescimento de 3,4% em 
2021, segundo dados do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação 
Agrícola (Sindag). Com isso, o Brasil segue com a segunda maior frota 
agrícola do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, com mais de 3,6 
mil aeronaves. Outras informações: (https://sindag.org.br/).

J - Telecomunicações e Conectividade 
O Painel Telebrasil 2022, maior evento de telecomunicações, conectividade 
e inovação do país, retomará neste ano o formato presencial, reforçando 
seu papel institucional de promover um importante fórum de debates das 
políticas públicas e da atuação do setor privado para ampliar a digitalização 
do Brasil. Cumprindo todas as normas de segurança, o Painel Telebrasil 
Summit, ocorrerá em Brasília, nos dias 28 e 29 de junho, com a presença 
de autoridades, palestrantes, CEOs e participantes, e também poderá ser 
acompanhado de forma online por quem se inscrever para participar do 
evento. Confira a programação no site (https://paineltelebrasil.org.br).

A produção industrial registrou alta em 11 
dos 15 locais analisados pela Pesquisa Indus-
trial Mensal (PIM Regional) em fevereiro, 
quando o índice nacional apresentou avanço 
de 0,7%, após recuo de 2,2% em janeiro 
devido, principalmente, a férias coletivas, 
muito comuns para esse período do ano. O 
levantamento foi divulgado pelo IBGE.

Os principais destaques em fevereiro fo-
ram Pará (23,9%) e Pernambuco (10,2%). 
Amazonas (7,8%), Minas Gerais (7,3%), 
Ceará (6,0%), Região Nordeste (5,1%), 
Bahia (3,4%), Goiás (1,4%), Paraná (1,3%), 
Santa Catarina (1,1%) e São Paulo (1,1%) 
completaram o conjunto de locais com índi-
ces positivos no mês. Já Mato Grosso, com 
queda de 4,4%, teve o recuo mais intenso.

Segundo  o analista da pesquisa, Bernardo 
Almeida, o Pará se destacou principalmente 
pelo desempenho positivo do setor extra-
tivo. “Esse crescimento é o mais intenso 
desde abril de 2019, quando chegou a 
54,8% de alta. O estado vem de dois meses 
de resultados negativos com uma perda 
acumulada de 17,6%, agora eliminada com 
o crescimento de fevereiro” explicou. A 
alta em Pernambuco deve-se ao setor de 
alimentos, em especial o açúcar, e ao setor 
de outros equipamentos de transporte com 
aumento da produção de embarcações e 
peças para motocicletas. 

O estado também vem de dois meses ne-

O crescimento de São Paulo se deve 
aos setores de veículos e o de outros 

equipamentos de transportes.

Taxa acumulada em 12 meses é a maior desde 2003.

Desde setembro do 
ano passado, a taxa 
acumulada em 12 

meses está acima dos 10%. 
Entre dezembro de 2003 e 
agosto de 2021, o IPCA só 
havia superado a barreira 
dos 10% por quatro meses, 
entre novembro de 2015 e 
fevereiro de 2016.

O resultado também está 
bem acima da meta de infla-
ção, estabelecida pelo Banco 
Central, que varia entre 2% 
e 5% para 2022. Grupos de 
despesa importantes para a 
composição do índice como 
alimentação, transportes e 
habitação registram altas 
de preços acima da média 
da inflação oficial. Os preços 
dos alimentos, por exemplo, 
subiram 11,62% em 12 me-
ses, puxados por itens como 
cenoura (166,17%), tomate 
(94,55%) e hortaliças e ver-
duras (33,29%).

Custo da construção 
aumentou em março

O Índice Nacional da Cons-
trução Civil (Sinapi) subiu 
0,99% em março, aumento de 
0,43 ponto percentual (pp) em 
relação a fevereiro. O acumu-
lado do primeiro trimestre de 
2022 ficou em 2,29%. O Sinapi 
foi divulgado pelo IBGE. Nos 
últimos doze meses, a alta 
no indicador foi de 15,75%, 
resultado abaixo dos 16,28% 
registrados nos doze meses 
imediatamente anteriores. 

Em março do ano passado, o 
índice ficou em 1,45%. O custo 
nacional da construção, por 
metro quadrado, ficou em R$ 
1.549,07 em março, sendo R$ 
927,28 relativos aos materiais 
e R$ 621,79 à mão de obra. Em 
fevereiro, o valor havia fechado 
em R$ 1.533,96. 

“Um dos destaques nesse 
mês é a variação da parcela dos 
materiais, que vem apresen-
tando desaceleração ao longo 
de 2022 e registra a menor 
variação desde julho de 2020”, 
disse, em nota, o gerente do 
Sinapi, Augusto Oliveira. O 
que puxou a alta do índice em 
março foi a parcela da mão de 
obra. Com aumento de 1,75%, 
o índice ficou 1,52 pp acima 
de fevereiro (0,23%) e 1,28 
pp acima de março de 2021 
(0,47%) (ABr).

Preço do combustível impactou 
alta recorde da inflação

A inflação oficial acumulada em 12 meses registrou, em março, taxa de 11,3%. Essa é a maior variação 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde outubro de 2003, quando havia 
ficado em 13,98%

mensal de 1,62%, a maior 
taxa para o mês desde o iní-
cio do Plano Real, em 1994. 
Segundo o pesquisador do 
IBGE Pedro Kislanov, os 
combustíveis tiveram um 
destaque no mês, não apenas 
para aumentar a taxa dos 
transportes como também 
de outros itens. 

“Em março, há um efeito 
da alta dos combustíveis, 
principalmente da gasolina 
e do diesel, que aumentam o 
custo do frete, sobre outros 
componentes do IPCA, como 
por exemplo, a própria parte 
de alimentação e bebidas. Há 
um componente do custo de 
frete que acaba sendo repas-
sado para o consumidor”, 
explica. O índice de difusão 
da inflação, que mostra o per-
centual de itens que tiveram 
aumento de preços no mês, 
chegou a 76%, o maior desde 
fevereiro de 2016 (ABr).
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Os transportes acumulam 
alta de preços de 17,37% 
em 12 meses, puxados pe-
los combustíveis (27,89%). 
A gasolina subiu 27,48%, 
o óleo diesel, 46,47% e o 
etanol, 24,59%. Também se 
destacam o transporte por 
aplicativo (42,74%) e o se-
guro voluntário de veículos 
(16,43%). Já os gastos com 
habitação tiveram aumento 

de 15%, com variações de 
preços de 28,52% para ener-
gia elétrica residencial e de 
29,80% para os combustíveis 
domésticos, o que inclui o 
gás usado para cozinhar.

Os itens monitorados, isto 
é, aqueles que têm preço 
regulado por autoridades 
governamentais, acumulam 
alta de 14,84% no ano. Em 
março, o IPCA registrou taxa 

Produção industrial cresce 
em 11 dos 15 locais pesquisados

gativos com perda de 7,6%. No Amazonas, 
o aumento é devido aos setores de bebidas 
e informática. O crescimento de São Paulo 
se baseia no desempenho dos setores de 
veículos e o de outros equipamentos de 
transportes. “São Paulo responde por apro-
ximados 34% do parque industrial nacional, 
mas está 2,3% aquém do patamar pré-pan-
demia, em fevereiro de 2020, e 24,2% abaixo 
do patamar mais alto, atingido em março de 
2011”, disse o pesquisador.

No acumulado do ano, houve queda em 
nove dos 15 locais, com destaque para Ceará 
(-20,1%) e Pará (-14,5%). “Ainda é cedo para 
analisarmos o resto do ano, mas podemos 
observar uma desaceleração da produção. 
No início de 2021, ainda havia um caráter 
compensatório e a base de comparação era 
mais baixa que o período atual (ABr).

Jo
sé

 P
au

lo
 L

ac
er

da
/C

N
I/A

B
r



www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017) Laurinda Machado Lobato (1941-2021) Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Joel Jorge de Melo, 468, cj. 71 

– Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP.: 04128-080 – Telefone: (11) 3106-4171 – 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) – Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

São Paulo, sábado a segunda-feira, 09 a 11 de abril de 2022 Negócios6

OpiniãO
Demonização da Lava Jato, 

endosso à corrupção  
e à impunidade

Nunca foi tão 
oportuna a frase de 
Millôr Fernandes 
(1923-2012), segundo 
a qual “o Brasil é o 
único país em que os 
ratos conseguem botar 
a culpa no queijo”.

Até 2018, a sociedade 
brasileira aplaudia a 
Operação Lava Jato, a 

maior investigação da história 
do país contra a corrupção. O 
resultado, que desvendou um 
bilionário esquema de desvio 
de recursos na Petrobras, na 
Eletrobrás e outras estatais, 
levou à cadeia alguns dos 
maiores empresários, ex-mi-
nistros, publicitários e até um 
ex-presidente da República, 
e era aplaudido por cidadãos 
de todas as camadas sociais 
e por grande parte da mídia 
nacional. 

Havia a sensação generali-
zada de que o país finalmente 
dava um passo gigantesco 
em direção da retomada da 
moralidade pública, com 
repercussão internacional.

Em pouquíssimo tempo, 
entretanto, a antes endeu-
sada operação foi sendo 
demonizada. 

Defensores e partidários 
dos réus buscaram argu-
mentos nas decisões do STF, 
a mesma corte que havia 
homologado as dezenas de 
delações premiadas nas quais 
foram apresentadas provas 
do gigantesco esquema de 
corrupção, reconhecendo 
– depois de mais de cinco 
anos – que a Vara Federal 
de Curitiba não tinha compe-
tência para atuar em grande 
parte dos casos, além de 
mudar o entendimento sobre 
a possibilidade de prisão após 
sentença condenatória em 
segunda instância. 

Decisões colegiadas que 
não podem mais ser ques-
tionadas e precisam ser res-
peitadas. Com isso, muitas 
sentenças foram anuladas e 
os processos voltaram à fase 
inicial. Réus foram soltos e 
desde então vigora a falsa 
narrativa de que todos aca-
baram inocentados quando, 
na verdade, permanecem 
denunciados e ainda respon-
dem aos mesmos processos, 
podendo ou não sofrer nova 
condenação mais adiante.

Questões processuais à 
parte, a prova de que o esque-
ma corrupto existiu está nos 
R$ 4,3 bilhões já devolvidos 
aos cofres públicos, nos R$ 
2,1 bilhões arrecadados em 
multas aplicadas nos acordos 
de delação premiada e nos R$ 
12,57 bilhões (cerca de R$ 
15 bilhões hoje, em valores 
corrigidos) de multas aplica-
das nos acordos de leniência 
firmados com as empresas 
que admitiram participação 
na engrenagem criminosa na 
Petrobras, onde o rombo foi 
de R$ 6,2 bilhões, segundo 
relatório financeiro de abril 
de 2015. 

Também foram firmados 
acordos de leniência no va-
lor total de R$ 262 milhões 
com empresas envolvidas 
em corrupção na Eletrobras. 
Exemplos não faltam. Como 
se fosse possível o desvio 
de um volume de dinheiro 
desta magnitude sem que 
houvessem agentes pú-
blicos corruptos, criou-se 
uma versão que criminaliza 

quem, no exercício de suas 
funções, investigou e puniu 
os responsáveis. 

Condenou-se toda a Ope-
ração Lava Jato e as provas 
da corrupção foram jogadas 
na vala do esquecimento, 
tal qual a falha de memória 
diagnosticada como sequela 
da Covid 19 em boa parte dos 
que se contaminaram.  É um 
exagero absurdo creditar as 
condenações da Lava Jata a 
interesses de um magistrado, 
ainda que posteriormente o 
algoz processual de muitos 
agentes públicos, o então 
juiz Sérgio Moro, tenha op-
tado por deixar a toga para 
ingressar na política. Eventu-
ais excessos devem e foram 
corrigidos. 

Entretanto, a inversão de 
papéis entre quem investigou 
ou sentenciou e aqueles que 
foram acusados interessa 
somente a quem deseja con-
fundir a opinião pública para 
desmerecer uma operação 
responsável por desnudar 
como a corrupção sugava os 
cofres da maior estatal bra-
sileira e enriquecia agentes 
públicos. 

Uma situação tão esdrúxula 
que permitiu a um réu da 
Lava Jato, um ex-presidente 
da República, após ter cum-
prido dois anos de prisão, 
candidatar-se novamente ao 
principal cargo da República, 
apesar de ainda responder a 
processos envolvendo casos 
de corrupção. Ou seja, se 
vencer as eleições, ele retor-
nará justamente ao cargo que 
ocupou em parte do período 
em que se materializou o 
escândalo. Ou, se não for 
beneficiado pela prescrição, 
ser julgado, condenado e 
novamente preso durante o 
novo mandato, em péssimo 
exemplo para as novas ge-
rações.

Situações como essa tra-
zem descrédito ao Judiciário 
e alimentam a sensação de 
impunidade que permeia a 
sociedade brasileira, cada 
vez mais descrente nas 
instituições. Por isso o país 
clama por medidas imedia-
tas e definitivas, capazes 
de mudar o rumo da nação. 
Dentre elas: a drástica redu-
ção do foro privilegiado, a 
possibilidade de prisão em 
segunda instância, o fim da 
prescrição em crimes contra 
a administração pública e, 
ainda, o fim da gratuidade 
do Horário Eleitoral, diante 
da gigantesca generosidade 
dos recursos destinados aos 
Fundos Eleitoral e Partidário.

São medidas necessárias 
e urgentes para o efetivo 
enfrentamento do mal da 
corrupção que já custa ao 
Brasil mais de R$ 200 bilhões 
por ano, segundo reconhece 
a ONU. Uma realidade que 
freia nosso desenvolvimento 
e cresce como erva daninha 
regada pela imoralidade. 
Não à toa, pesquisa Data-
folha divulgada no final de 
março releva que 53% dos 
entrevistados acreditam que 
a corrupção vai aumentar no 
país. Portanto, o combate a 
essa prática exige avanços, 
nunca retrocessos.

 
(*) - É engenheiro com especialização 

nas áreas de macroeconomia, 
administração de empresas e 

finanças, empresário,  
ex-vice-governador do Amazonas  

(1999-2002). É autor do livro “Brasil, 
um país à deriva”.

Samuel Hanan (*)

Especialista em Compliance: o rigor 
de um profissional que deve fazer 

parte do nosso cotidiano
Há profissões com amplo histórico e que são de conhecimento da grande maioria da população. É 
incomum, por exemplo, ter a necessidade de explicar o que faz um motorista, um policial ou um 
professor. As pessoas sabem o que estes profissionais fazem e quando procurá-los. 
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E na hora que é preciso buscar 
um especialista para combater 
a corrupção, para proteger as 

organizações de fraudes e ilícitos, para 
lutar contra o assédio e a discrimina-
ção e para promover uma cultura de 
integridade? Nestes casos, é necessário 
buscar um especialista de Compliance. 
O nome vem do verbo em inglês “to 
comply”, que significa estar de acordo 
com as leis, regulamentações e políticas 
da organização. Mas o papel do Com-
pliance deve ir e vai além.

Esse especialista tem um papel 
muito importante e, curiosamente, 
recebe pouca atenção por parte de 
decisores, influenciadores, políticos e 
da população em geral. Mas, quando 
há falta de atuação desse profissional, 
os impactos são visíveis. O paciente 
que morre porque não tem médico 
ou remédio, a criança que passa fome 
porque não tem merenda ou o cidadão 
que é vítima de um assalto porque falta 
iluminação e de policiamento são todos 
vítimas da corrupção. Da mesma for-
ma, é vítima o profissional que perde 
o emprego porque a empresa precisou 
pagar multas por ter feito algo errado 
ou por ter sofrido uma fraude.

Analisando de maneira mais ampla, 
não há como falar em gerar empregos, 

oferecer saúde, educação, moradia, se-
gurança e outras necessidades básicas 
sem o Compliance. Não há empresa que 
perenize os seus negócios e os seus 
lucros sem atuar com ética e confor-
midade. Não se combate a corrupção 
e as falcatruas sem o Compliance. É 
importante desconfiar dos que querem 
passar a imagem de honestos e corre-
tos, mas não se preocupam com este 
quesito e não defendem a fiscalização, o 
controle e a transparência, ou seja, não 
agem contra o conflito de interesses e 
os favorecimentos indevidos.

Seja no âmbito público, privado ou 
terceiro setor, o profissional de Com-
pliance prova o seu valor ao proteger a 
reputação das organizações e ao evitar, 
ou minimizar, impactos de sanções e 
danos por meio da estruturação e ges-
tão de um Programa de Compliance (ou 
de Integridade). Mas, para funcionar e 
ser efetivo, é fundamental ter o apoio 
autêntico da alta liderança, os recursos 
necessários e a participação de todo 
público envolvido e impactado. 

A atuação do profissional de Com-
pliance deve ser vista em vários âmbitos 
de nossa sociedade, como nas empresas 
que atuamos, nas instituições de ensi-
no, nas organizações nas quais consu-
mimos os bens e serviços, em nosso 
time de futebol de coração, no partido 
político que votamos e nos locais que 
frequentamos. Você sabe se nessas 
instituições, a ética e o Compliance se 
fazem presentes? É importante obser-
var para que saibamos quais caminhos 
percorremos com as nossas escolhas: 
de conivência com ações incorretas ou 
de apoio às iniciativas de Compliance 
para que elas cresçam e se fortaleçam, 
ajudando a criar um futuro mais justo 
e íntegro que tanto almejamos.

(*) É diretor de Compliance & Sustentabilidade na 
ICTS Protiviti, empresa especializada em soluções 
para gestão de riscos, compliance, ESG, auditoria 
interna, investigação e proteção e privacidade de 

dados, e professor da FIA.

News@TI
par. Com 12 horas de conteúdo gravado, mentorias e workshops ao vivo, 
o Prep Pós reúne todo o conhecimento necessário para desmistificar o 
processo de aplicação de um curso de pós-graduação no exterior. São 
abordados pontos como: possibilidades de bolsas, dicas de redução 
de custos de candidatura, estrutura dos testes de idiomas, cartas de 
recomendação e marketing pessoal.

70 vagas abertas

@A Ethimos, um dos maiores escritórios da XP Investimentos, está 
com 70 vagas abertas de emprego em São Paulo e cidades do in-

terior. Os interessados devem cadastrar o currículo neste site: https://
materiais.grupoethimos.com.br/assessordeinvestimento-inscricao. 
A abertura do processo seletivo faz parte do plano de expansão da 
empresa e têm como objetivo captar tanto profissionais que já atuam 
no mercado financeiro quanto os que, ainda querem começar, mas não 
têm suporte. Vale ressaltar que a Ethimos já atua há 13 anos no mer-
cado e é referência em assessoria financeira e gestão de patrimônios, 
gerenciando R$ 3,5 bilhões de mais de 6 mil clientes.

Vivo abre 170 vagas exclusivas para 
profissionais com deficiência

@Reforçando seu compromisso com a diversidade e a inclusão, a 
Vivo abre 170 vagas exclusivas para pessoas com deficiência nas 

lojas e áreas administrativas da companhia. As oportunidades, que 
serão preenchidas ao longo do ano, são para os cargos de Consultor e 
Analista de Marketing em 18 cidades: São Paulo (SP), Ribeirão Preto 
(SP), São José do Rio Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), 
Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Belo Horizonte 
(MG), Uberlândia (MG), Brasília (DF), Goiânia (GO), Manaus (AM), 
Belém (PA), São Luís (MA), Salvador (BA), Recife (PE), Aracaju (SE). 
No dia 26 de abril, a empresa promoverá uma feira online para esclarecer 
dúvidas sobre as atribuições das atividades. Os interessados precisam 
se inscrever pelo link https://forms.office.com/pages/responsepage.
aspx?id=DmBElwQ-Lkm6oSXsJFxvEM0WT95Yzn9EsWtNVrLtok1U-
M1AzN1lSSUlMWURGODVRR0M5RkxXVUo4Qy4u.

BTG Pactual oferece 400 vagas de emprego

@O BTG Pactual (BPAC11), maior banco de investimentos da 
América Latina, está com vagas abertas, remotas e presenciais, 

para profissionais de diversas áreas. São mais de 400 posições a se-
rem preenchidas, sendo 163 em tecnologia. As demais vagas estão 
distribuídas entre as áreas de varejo (B2C e banco transacional), B2B, 
compliance, marketing e outras. O foco é atrair talentos dispostos a 
participar do processo de digitalização do mercado financeiro brasileiro, 
explica Eduardo Besser, sócio do BTG Pactual e responsável pela área 
de recrutamento e seleção do banco. “Buscamos profissionais que 
combinem a parte técnica com motivação, dedicação e vontade de 
fazer parte da transformação do mercado financeiro brasileiro em um 
ambiente empreendedor e meritocrático. Esta busca de talentos não 
se limita ao eixo Rio-São Paulo. Atualmente, também temos posições 
remotas e em nossos escritórios regionais”, afirma Besser.

Tallos, Startup cearense de tecnologia, está com 
vagas na área de TI exclusiva para mulheres

@A Tallos, startup cearense de tecnologia, está com vagas de em-
prego em aberto para Trainees de Desenvolvimento. O grande 

diferencial dessa seleção é que os três postos de trabalho são exclusi-
vos para mulheres. É isso mesmo! As profissionais deverão atuar com 
desenvolvimento de sistemas, manutenção de software e linguagem 
de programação. As interessadas devem se inscrever na plataforma 
Sólides, no link https://tallostecnologia.solides.jobs/vacancies/137204 
ou enviar o currículo para o e-mail recrutamento@tallos.com.br até 
o dia 14 de abril.

Sofist promove a qualidade de software para 
seus clientes

@A Sofist (www.sofist.com.br), consultoria ultra especializada em 
qualidade de software, que por meio de suas soluções ajuda seus 

clientes a prevenirem e reduzirem problemas em produtos digitais, 
retorna ao VTEX DAY, que acontece nos dias 12 e 13 de abril, no 
São Paulo Expo, em um cenário diferente em relação à última vez 
que participou do evento presencial há três anos. As compras pela 
internet foram uma necessidade imposta pela pandemia e atraíram 
novos consumidores, que não tinham esse hábito e devem permanecer 
fazendo compras pelo e-commerce. Segundo dados da Ebit/Nielsen, 
o setor cresceu 41% em 2020 e 26% em 2021 e deve faturar este ano, 
de acordo com estimativas da consultoria, R$125 bilhões.

Softtek está com mais de 70 vagas abertas 
para profissionais de TI no Brasil 

@A Softtek, uma das maiores empresas latino-americanas de TI 
do mundo, está com vagas abertas a profissionais da área de tec-

nologia no Brasil. No momento, há mais de 70 oportunidades efetivas 
sendo oferecidas pela multinacional mexicana para diversos cargos. 
Entre eles, analistas, desenvolvedores, arquitetos e consultores, espe-
cializados em diferentes tecnologias (Java, .net, Middleware, Android, 
Magento, Mulesoft e módulos SAP). A maioria das vagas está sendo 
oferecida em jornada remota. Mas vale ressaltar que a empresa conta 
com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, e dispõe de 
uma ampla base de atendimento em todo o Brasil, tendo colaboradores 
instalados nas cidades de Goiânia, Belo Horizonte e Porto Alegre, e no 
estado da Bahia (https://app.jobcast.net/mobile/29502/jobs).

Webinar sobre virtualização de storage

@A TD SYNNEX, distribuidora líder global e agregadora de soluções 
para o ecossistema de TI, promove no dia 14 de abril, às 10 horas, 

webinar sobre Virtualização de Storage. Em conjunto com a Hitachi, 
uma das líderes de mercado em armazenamento de TI, o encontro des-
tacará os muitos benefícios, como flexibilidade e agilidade, presentes na 
adoção desta tecnologia pelos ambientes de TI. A solução permite que 
todos os storages de um ambiente trabalhem como se fossem um único 
equipamento, promovendo a integração entres storages de diferentes 
fabricantes, viabilizando ainda a migração de dados e entregando um 
gerenciamento centralizado. A apresentação será feita por Manassés 
Carmo, master solutions consultant na Hitachi. Na oportunidade ele 
abordará como a solução trata dados estruturados (banco de dados) e 
não estruturados (imagens, redes sociais), virtualizando storages de vários 
fabricantes em um único armazenamento gerenciado pela plataforma 
virtual storage, desenvolvida pela Hitachi. As inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas antecipadamente no link https://bit.ly/3jl7mwY.

Curso gratuito tem foco em aumentar 
participação de jovens pretos, pardos e de 
baixa renda em cursos de pós-graduação no 
exterior

@A Fundação Estudar e a Fundação Lemann se uniram para lançar 
o Prep Pós-Graduação, o primeiro curso online e gratuito que 

prepara jovens que sonham em fazer uma pós-graduação em outro 
país, mas não sabem por onde começar. A iniciativa tem como objetivo 
ampliar o acesso dos brasileiros à educação no  exterior, especialmente 
entre jovens pretos, pardos e de baixa renda. O curso estará no ar 
em 12 abril, mas os interessados já podem efetuar a pré-inscrição 
por aqui no link https://materiais.estudarfora.org.br/curso-prep-pos-
-graduacao/?utm_source=PR&origem=PR&utm_medium=referral&
meio=referral&utm_campaign=div-prep-pos&campanha=div-prep-
-pos&referral=PR-referral-div-prep-pos. Qualquer pessoa pode partici-

ricardosouza@netjen.com.br

Jefferson Kiyohara
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

A política de deportação 
dos EUA começou a ser 
intensificada em 2019 pelo 
então presidente Donald 
Trump, que endureceu a 
legislação contra imigran-
tes ilegais. No ano passado, 
primeiro ano de mandato 
do democrata Joe Biden na 
presidência do país, também 
foram registrados voos com 
deportados que chegaram 
ao Brasil.

Os motivos para a depor-
tação são os mais variados e 
demonstram que o caminho 
“mais fácil” pode, na verda-
de, se tornar uma verdadeira 
armadilha e imigrar pelos 
meios legais ainda é a me-
lhor alternativa, segundo a 
advogada Kris Lee, sócia da 
LeeToledo PLLC, escritório 
de advocacia internacional 
com unidades no Brasil e 
nos Estados Unidos.

Kris relata alguns casos 
recentes envolvendo bra-
sileiros que podem levar 
à deportação dos Estados 
Unidos, como o da brasileira 
Jessiane Gonçalves, de 24 
anos, que várias vezes tentou 
atravessar a fronteira do Mé-
xico com a ajuda de coiotes, 
mas que foi deportada em to-
das as tentativas. Em dezem-
bro de 2021, a imigrante foi 
sequestrada, amordaçada, 
amarrada e posteriormente 
violentada pelos próprios 
coiotes. Ela foi encontrada 
por um fazendeiro da região, 
que a levou para um hospital 
em Ciudad Juarez.

Outra situação que pode 
levar à deportação é a fraude 
nupcial. Kris afirma que pes-

A quantidade de brasileiros que opta em permanecer nos EUA de 
maneira ilegal vem crescente substancialmente.

Bruna Raicoski (*)
 
Novos métodos implantados durante a pandemia nas 

corporações transformaram a vida dos colaboradores e 
devem ser um diferencial na busca por um novo emprego.

A pandemia do novo Coronavírus trouxe mudanças 
significativas no mundo do trabalho, antecipando tendên-
cias que vinham sendo gradativamente implantadas pelas 
empresas. Separamos três hábitos que transformaram a 
vida dos colaboradores nesse período e que devem ser 
um diferencial na busca por um novo emprego. Confira:
 1) Home office  -  Apesar de ter sido uma mudança 

um tanto forçada, sem planejamento, e em muitos 
casos até mesmo sem a estrutura adequada, a ex-
periência do home office mostrou para as empresas 
que o modelo não é um bicho de sete cabeças.

  Essa forma de trabalho já vinha sendo implementada 
por algumas empresas, principalmente aquelas do 
setor de tecnologia. Após o início conturbado, as 
empresas já se adaptaram e a grande maioria planeja 
manter o modelo remoto ou aderir ao híbrido. 

 2) Benefícios flexíveis  -  Com a popularização do 
modelo home office, ficou evidente a necessidade de 
oferecer mais benefícios aos colaboradores. Dessa 
forma, os benefícios flexíveis são um segmento 
que tem crescido muito —tanto para empresas 
tradicionais como para as empresas consideradas 
mais cool.

  Os benefícios flexíveis permitem que o colaborador 
tenha poder de escolha e decida onde é melhor 
gastar a bonificação, muitos inclusive, consideram 
que os benefícios fazem parte do salário, já que são 
um complemento da renda mensal.

  Um cartão flexível pode contemplar: Alimentação, 
Refeição, Transporte, Combustível, Saúde, Cultura, 
Educação, Academia e Saldo Livre, sendo que cada 
empresa definirá como os valores serão distribuídos 
por seus colaboradores em cada uma das categorias 
oferecidas no cartão. 

  Pensando em oferecer benefícios flexíveis e des-
burocratizar a área de Recursos Humanos, a Eva 
Benefícios foi criada durante a pandemia, abrindo 
espaço para o diálogo e transparência entre as 
empresas e os colaboradores, proporcionando mais 
qualidade de vida, autonomia e poder de escolha.

 3) Digitalização e unificação de benefícios  -  
Chegou ao fim o tempo em que era necessário ter 
vários cartões e andar com todos eles na carteira, 
além de saber onde aceita o Vale refeição e o Vale 
Alimentação. Hoje, os serviços oferecidos aos 
funcionários fazem parte de um cartão único e ex-
clusivo, que pode ser gerenciado por um aplicativo 
no celular. 

Pablo Marçal – Büzz – Reconhecido internacio-
nalmente como empreendedor de sucesso, aliás, 
vários, nessa nova obra, sua 15ª, levará o leitor, quase 
que pela mão, dada sua simplicidade, empática ex-

planação, ao caminho da realização e riqueza. Em suas páginas o 
conceito de riqueza fica bem explicito e naturalmente acolhido. 
O sonhado sucesso necessariamente não significa o financeiro 
– só – a cada leitor caberá estabelecer o Seu significado e em 
qual melhor se enquadra. Resta uma certeza, Marçal é muito 
bom para ensinar e iluminar caminhos que deverão levar o 
leitor ao seu Nirvana. Não se trata de “meramente” autoajuda 
no sentido de frases feitas, escolhidas para agradar. Não. É um 
verdadeiro manual. Absolutamente factível!

8 Caminhos que Levam à Riqueza

John G. Fuller – Pensamento - José Pedro de 
Freitas, “Zé Arigó”, nascido em Congonhas, Minas 
Gerais, falecido aos quarenta e nove anos, num aci-
dente automobilístico, destacou-se mundialmente 

por realizar cirurgias e curas tidas como impossíveis, pela ótica 
da medicina tradicional. Nada cobrava. Curou milhares de 
pessoas pertencentes à todas as camadas sociais. Mesmo dos 
ricos e poderosos nada cobrava ou recebia. Talvez em função 
desse total desprendimento, foi dura e cruelmente perseguido 
por religiosos e entidades médicas, sendo preso.  Arigó era um 
total iletrado. Incorporava uma entidade denominada Dr. Fritz, 
médico alemão, falecido em 1918, que guiava suas mãos. A obra, 
escrita pelo jornalista, pesquisador americano de paranormali-
dades , enfatiza seus feitos, com testemunhos e relatos dos mais 
variados. Consubstancia suas páginas com fotos que atestam 
a veracidade dos textos. Sem assepsia , anestesia e munido de 
faca ou canivete, suas cirurgias, com 100% de sucesso,  eram 
assistidas por cientistas e atônitos pacientes. Até hoje, o fe-
nômeno paranormal é estudado, sem que tenha um resultado 
sobre sua origem. Intrigantemente consistente!

Arigó e o Espirito do Dr. Fritz: A verdadeira 
história do médium que curou mais de 2 milhões 
de pessoas e inspirou o filme Predestinado

Dirce de Assis Cavalcanti - Ibis Libris –  A 
Academia Carioca de Letras, sabiamente tem em 
seu quadro a autora paranaense. Nesta obra, Dirce 
coloca o lirismo em alta. Suas poesias e deliciosos 
mini contos, são puro encantamento, todavia, não 

para fazer rir, chorar, lamentar, antes, para clarear, trazer à tona 
sentimentos e lembranças, muitas vezes contidos lá no fundo 
do ser, em seus recônditos. Muita reflexão e puro prazer, em 
todos seus sentidos!

Barulho de Cachoeira

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

Imigração Legal é o melhor 
caminho para os Estados Unidos
Recente deportação de uma legião de brasileiros dos EUA  demonstre que o caminho “mais fácil” pode, 
na verdade, ser uma armadilha

brasileiros recorrem a ser-
viços ilegais que levam aos 
coiotes que fazem a travessia 
da fronteira do México com 
os Estados Unidos, o valor 
cobrado pelas quadrilhas é 
muito superior ao de recor-
rer a um advogado espe-
cializado em imigração. No 
caso da brasileira Jessiane, 
além de todas as despesas 
para a viagem ao México, os 
criminosos ainda pediram 
mais dinheiro à família para 
liberar a jovem.

Para evitar dores de cabe-
ça, a advogada recomenda a 
leitura minuciosa da seção 
212 da INA (Lei de imigração 
e Nacionalidade dos Estados 
Unidos), pois ela falta clara-
mente sobre as pessoas que 
são inadmissíveis dentro dos 
Estados Unidos.

Também indica preencher 
o formulário com todas as in-
formações que o interessado 
julgue serem importantes, 
inclusive aquelas que acre-
dita não serem relevantes e 
não terceirizar esse preen-
chimento, pois há questões 
que podem ter duplo sentido 
com a intenção de forçar o 
proponente a responder algo 
diferente.

Finalmente, Kris reco-
menda às pessoas fazerem 
esse processo por meio do 
consulado e com auxílio de 
um advogado especialista, 
pois ele faz um checklist e 
se atenta a cada detalhe, 
realizando um atendimento 
personalizado de acordo 
com cada cliente. - Fonte e 
outras informações: (https://
leetoledolaw.com/).
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soas confundem bastante 
o fato de se casar com um 
cidadão americano e ter 
um benefício imigratório. 
“São duas coisas totalmente 
distintas. Embora um casal 
possa se unir legalmente nos 
Estados Unidos, não quer 
dizer que o estrangeiro vai 
ter um processo imigratório 
válido”, adverte.

A advogada ressalta que 
casamento civil é um ato 
que é igual na maioria dos 
países ocidentais. “Ninguém 
conhece uma pessoa pelo 
Facebook e se apaixona por 
ela sem vê-la pessoalmente, 
com todo respeito e algumas 
pessoas que têm problemas 
afetivos. É preciso observar 
que o pretendente está em ou-
tro continente, e que o agente 
consular ou de imigração não 
vai tolerar um desejo de imi-
grar com base em sentimentos 
subjetivos”, avisa.

Também pode resultar 
em deportação, o cidadão 
estrangeiro que entra nos 

Estados Unidos com visto 
de turista ou de estudante 
e ultrapassa o tempo limite 
desses vistos. Segundo Kris, 
a quantidade de brasileiros 
que opta em permanecer nos 
EUA de maneira ilegal vem 
crescente substancialmente. 
“Em 2019 mais de 2,3 mi-
lhões de brasileiros entraram 
nos Estados Unidos usando 
um visto estudantil ou de 
turismo. 

Entre essas pessoas, 41 
mil ultrapassaram o tempo 
permitido no país e se man-
tiveram lá de forma ilegal. 
Em 2020 a pandemia fez com 
que o número de viajantes 
fosse menor, com 1,9 milhão 
de brasileiros entrando em 
território americano, mas a 
quantidade de pessoas que 
ficaram no país de maneira 
ilegal foi ainda maior que no 
ano anterior, ultrapassando 
46 mil imigrantes ilegais” 
revela.

Kris Lee informa que, na 
maioria das vezes em que 

Trabalho pós pandemia: 
três tendências que vieram para ficar

  Essa modalidade permite a transferência de benefí-
cios entre colaboradores; solicitação de reembolso 
direto pelo app; Resumo do Mês - que funciona como 
um fechamento de fatura do cartão de crédito, com 
o objetivo de mostrar de forma organizada para o 
colaborador como está sendo o uso dos benefícios 
ao longo do mês.

(*) - É da Hochmüller Multimídia.




