
Ao longo dos últimos anos, a pressão sobre as organizações para 
se submeterem à transformação digital cresceu acentuadamente. O 
mundo dos negócios está se movendo rapidamente para um espaço 
‘digital first’, o que levou a um aumento dramático na necessidade de 
software. Como resultado, a demanda por desenvolvedores atingiu um 
pico histórico. Contudo, há uma preocupante escassez de talentos em 
software para ajudá-las a gerenciar cargas de trabalho, integrar novas 
tecnologias e inovar processos de negócios.   
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Contratar um colaborador nem sempre é uma tarefa fácil, já que a 
decisão pode acarretar muitas alegrias, mas também muitos danos e 
prejuízos para as empresas. Para se ter ideia, o Brasil enfrenta grandes 
problemas com processos trabalhistas. Só no período entre janeiro a 
outubro de 2019, o total de processos trabalhistas foi de 1,5 milhão, 
de acordo com dados do Tribunal Superior do Trabalho (TST).   

Cinco erros que as empresas cometem 
ao contratar

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

Os avanços tecnológicos e o desenvolvimento 
de novos modelos de negócios
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Estratégias para potencializar a performance 
do agronegócio brasileiro

@O agronegócio é um dos principais motores da economia 
brasileira, atrelado a perspectivas promissoras que de-

vem tornar o Brasil o principal exportador agrícola do mundo 
até 2024, segundo estimativas da ONU. Mas, muitos desafios 
dificultam esta jornada, diante de altas e complexas cargas 
tributárias. Visando auxiliar os produtores a melhorar seus 
resultados, o escritório Marcos Martins Advogados e a Vector 
Consulting, irão realizar um webinar gratuito, no dia 10 de maio, 
às 17h, sobre como potencializar a performance no agronegócio 
brasileiro. As inscrições estão disponíveis no link: https://lnkd.
in/gZpxwSDW.     Leia a coluna completa na página 6
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E o Mc Picanha, 
adivinhe... não tinha 
picanha!  (Do fast 
food ao Slow Food)

Alessandro Saade

Empreendedorismo

   
Leia na página 8

Atos de fraude, internos e 
externos, são um problema 
crescente para as empresas, 
com 77% das organizações nas 
Américas relatando acreditar que 
o risco envolvendo segurança 
cibernética deve aumentar em 
2022, de acordo com um estudo 
da consultoria KPMG. 

Ainda assim, muitas empresas, espe-
cialmente com operações menores, 

não possuem ferramentas de identificação 
de fraude. Felizmente, existem controles 
antifraude básicos, também chamados 
de controles internos, que podem ser 
implementados para prevenir ou detectar 
atividades fraudulentas.

 
O que são controles internos para 

prevenir e detectar fraudes  -  Fraude 
é o ato de enganar o outro na tentativa de 
ganhar algo de valor. Pode ser um falso 
relatório financeiro, apropriação indébita 
de ativos ou ganho de recursos sob falsos 
pretextos. 

Os controles internos, portanto, são pro-
jetados para impedir que indivíduos, tanto 
dentro, como fora da organização, come-
tam fraudes, e para detectar quando uma 
fraude ocorre. Assim, as perdas podam ser 
mitigadas e atividades ilegais ou antiéticas 
podem ser interrompidas imediatamente.

 
Para auxiliar empresas a fugir das fraudes 

corporativas, João Moressi Jr., fundador e 
CEO da Opah IT, empresa especializada 
no desenvolvimento de soluções custo-
mizadas de TI, destaca cinco controles 
antifraude que podem ser implementados 
imediatamente.

 
1. Verifique antecedentes de seus 

candidatos  -  Charme e um currículo atra-
tivo podem fazer com que um candidato passe 
por uma entrevista de emprego, mas isso não 
garante sua honestidade. Um primeiro passo 

Cinco controles antifraude para proteger  
sua empresa
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importante para não errar no recrutamento é 
contratar uma empresa confiável para fazer 
uma verificação de antecedentes. “Analisar 
as mídias sociais do candidato também é 
outra medida eficaz para determinar o tipo 
de pessoa que você está considerando con-
tratar”, recomenda o CEO.

 
2. Garanta a privacidade do cliente  

-  Quando seus clientes fazem login em 
seu sistema para realizar negócios, você 
precisa ter certeza de que são realmente 
eles. A utilização de meios de verificação 
de identidade é crucial. Se, por exemplo, 
um cliente estiver efetuando login em 
um dispositivo diferente do normalmente 
empregado, crie um ponto de parada para 
verificação de identidade.

Isso pode ser tão simples quanto respon-
der a perguntas de segurança ou enviar uma 
mensagem de texto para um número de 
telefone conhecido, que pode ser inserido 
como verificação. Um processo de autenti-
cação múltipla duplica essa metodologia e 
aumenta ainda mais a segurança, bem como 
a percepção do cliente sobre seus recursos 
de segurança e seu grau de confiabilidade.

 
3. Empregue um sistema de geren-

ciamento de fraude  -  Bons sistemas 

de gerenciamento de fraudes devem ser 
acessíveis a todas as partes necessárias, 
já que fraude é um tema melhor tratado 
trabalhando em equipe. Dependendo de 
quem tem permissão para ver o quê, o 
sistema deve disponibilizar diferentes 
opções de login. 

Pode também incluir ferramentas que 
aplicam pontuações de risco aos usuários, 
sejam funcionários ou clientes. Considere 
alguém tentando várias vezes, em disposi-
tivos diferentes, inserir um código de login. 
Um sistema competente pode sinalizar 
essas informações e enviar os detalhes de 
volta ao webmaster, em tempo real.

 
4. Treine sua equipe  -  Embora esse 

risco possa não estar em sua mente o 
tempo todo, você nunca quer ser pego de 
surpresa por uma violação de segurança. 
Invista em treinamento para educar suas 
equipes sobre as técnicas mais recentes 
usadas em fraudes e como elas podem 
ser frustradas. 

Deixe que essas experiências tenham 
uma sensação de comunidade, em que as 
pessoas se envolvam em discussões sobre 
a compreensão das diferentes ferramentas 
disponíveis, incluindo gostos e desgostos. 
Ouça sua equipe quando eles discutirem 
como a fraude afeta potencialmente seu 
negócio na prática.

 
5. Filtrando informações  -  Esta é 

outra forma de garantir a devida diligência. 
Ao filtrar endereços de e-mail e números de 
telefones celulares, você pode gerar dados 
informativos sobre quem está entrando em 
contato com sua organização. 

Ao usar essa ferramenta, você pode ve-
rificar quem está utilizando os serviços da 
sua empresa e com que frequência, e pode 
até verificar se o endereço de e-mail apare-
ceu em lugares desagradáveis do universo 
online, como a dark web. - Fonte e outras 
informações: (https://www.opah.com.br/).

Diocese católica abole padrinhos e madrinhas
O bispo de uma diocese católica do noroeste da Itália aboliu 

as figuras da madrinha e do padrinho nas cerimônias de batismo 
e crisma, seguindo um exemplo já adotado em outras partes 
do país. De acordo com o bispo de Ventimiglia e Sanremo, 
Antonio Suetta, esse “experimento” vai durar três anos e se 
deve aos problemas decorrentes da incompreensão a respeito 
do papel dos padrinhos na vida de um batizado. “O fato é que 
a maior parte dos padrinhos e madrinhas não corresponde aos 
requisitos exigidos, ou seja, de serem acompanhantes na fé 
cristã”, declarou Suetta. E que muitas vezes os pais escolhem 
madrinhas e padrinhos para seus filhos por motivos afetivos ou 
de parentesco, desconsiderando a função religiosa dessas figu-
ras. A medida entra em vigor em 1º de junho, mas haverá um 
período de transição até 31 de agosto para não afetar famílias 
que já estão com a cerimônia marcada (ANSA).    Leia a 
coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: ANSA

O QuE ESPERAR DOS MAIORES MARKETPLACES 
DO BRASIL NOS PRóXIMOS ANOS     Leia na página 4

Amistosos da Seleção
A CBF confirmou as datas e os 

rivais da seleção nos próximos amis-
tosos. Os comandados do técnico 
Tite pegarão Coreia do Sul, Japão 
e Argentina. O Brasil  abrirá a série 
diante dos sul-coreanos, em Seul, no 
dia 2 de junho. Quatro dias depois, 
a seleção viajará até Tóquio para 
pegar o Japão. O último compromisso 
será o clássico diante da Argentina, 
em Melbourne, no dia 11 de junho 
(ANSA).

E-COMMERCE
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O desequilíbrio 
econômico mundial

Diante da pesada 
inflação, o plano 
real não contornou 
os efeitos do 
desequilíbrio causado 
pela economia 
mundial, mas os 
agravou

Foi um choque mo-
netário com base na 
âncora cambial e ju-

ros elevados. Era para ser 
uma fase curta de ajuste, 
mas se tornou um truque 
para iludir a população 
enquanto tudo o mais ia 
se desfazendo, indústria, 
infraestrutura, educação, 
saúde, pela ausência de 
investimentos e corrupção. 
A partir dos anos 1990, a 
indústria foi definhando 
até chegar ao ponto de não 
produzir quase nada. 

O Brasil se tornou impor-
tador e dependente até de 
produtos simples; todavia é 
uma alegria contemplar nas 
feiras e mercados a fartura 
de alimentos produzidos no 
país. Há que se recuperar a 
fabricação. Agora, tudo está 
meio desmoronando, com 
aumentada dependência 
financeira e de manufatura-
dos importados, e em con-
sequência da pandemia, que 
trouxe escassez e inflação.

O uso das moedas nacio-
nais teria sido um caminho 
de diversificação do dinhei-
ro e de maior equilíbrio nas 
relações econômicas no 
comércio bilateral ou nos 
grupos de países como os 
do Mercosul, mas a pressão 
exercida pelo dólar, que 
superou a crise de credibi-
lidade após o rearranjo de 
1971, e a péssima gestão 
monetária de muitos paí-
ses, tornaram suas moedas 
de pouca confiança e im-
prestáveis como meios de 
pagamentos internacionais.

Ao ter se tornado um 
simples papel impresso, o 
dinheiro precisa da credi-
bilidade para permanecer 
aceito como reserva. O 
dólar tem um histórico de 
consolidação de mais de 
um século. O FED, formado 
em 1913 como gestor do 
dólar, se tornou o poderoso 
condutor da finança, mas 
o que acontecerá com os 
EUA com seus problemas 
internos e sua interferência 
nos conflitos beligerantes 
pelo mundo?

Não é novidade que o 
mundo adentrou numa nova 
disputa entre Estados Uni-
dos e China, ora ofuscada 
pelos combates na Ucrânia. 

Economistas experientes 
como Larry Summers pre-
veem recessão nos EUA e 

veem erros na economia. 
São muitas variáveis em 
movimento: economia, em-
prego, qualidade de vida, 
dívida pública, pressões 
sobre o dólar, o principal 
produto americano. São 
questões fundamentais 
sobre o funcionamento 
do dinheiro. Quais são os 
objetivos? Poderia o FED 
controlar a moeda mundial, 
independentemente dos 
Estados Unidos? Como um 
arranjo desse tipo poderia 
ser implantado?

Kishore Mabubani, autor 
de “A China Venceu?”, es-
creveu que “a disputa vai 
depender da vitalidade es-
piritual dos Estados Unidos, 
e de seu êxito em evitar de-
monstrações de indecisão, 
desunião e desintegração 
interna. Em vez de gastar 
recursos preciosos em uma 
ameaça chinesa ideológica 
inexistente, deveria voltá
-los para a revitalização es-
piritual de sua sociedade.”

O relacionamento entre 
nações deveria seguir um 
procedimento ético e equi-
librado, principalmente 
no comércio. A cobiça por 
riqueza e poder afastou os 
seres humanos da espiritu-
alidade e acabou criando 
a tendência antinatural 
de superconcentração das 
atividades financeira e 
fabril, gerando desequilí-
brio econômico mundial, 
dependência financeira das 
nações, queda de empregos 
e renda.

A concentração do poder 
vai despertando medo de 
perda de força econômica 
e financeira, provocando 
retaliações e atitudes be-
licosas inesperadas. A paz 
mundial fica em suspenso: 
estabilizará, retrocederá ou 
o pior ainda está por vir? 
Ao surgirem dificuldades 
imprevistas a partir da pan-
demia, os pontos críticos 
foram aparecendo, afetando 
o consumo e o comércio 
mundial, repercutindo em 
escassez e inflação. Qual o 
caminho a seguir?

Em vez de fortalecer o 
querer próprio, as pessoas 
vão abrindo suas mentes 
para influências externas. 
Quanto mais mergulham 
nisso, maiores são os riscos; 
a longo prazo acabarão sen-
do uma simples extensão 
das máquinas, incapazes de 
agir por si e sem condições 
de ouvir o eu interior que 
amplia a capacidade de 
discernir com clareza e ex-
pande o bom senso intuitivo. 

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

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

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

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

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

sua agência de confiança, ou ligue para
3106-4171

www.netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira 05 de maio de 20222

Já imaginou abrir o portão da 
garagem sem precisar de controle? 
Entrar em casa sem ter a chave? Ou 
não apertar o botão e mesmo assim ir 
direto ao andar do seu apartamento? 
Essas são apenas algumas das fun-
ções do Mordomo Virtual, um dos 
maiores diferenciais do Atmo Haus, 
lançamento da construtora Inspire 
Empreendimentos Imobiliários.

Localizado em Porto Belo, no li-
toral catarinense, uma das cidades 
com o maior potencial e valorização 
imobiliária do Brasil, o edifício é 
o primeiro do país com sistema 
operacional exclusivo, o Mordomo 
Virtual, que controlará tudo o que 
acontece dentro do empreendimen-
to, incluindo a fachada totalmente 
iluminada em LED e interativa.

Além de ser uma atração à parte, a 
fachada que revestirá a parte lateral 
dos 28 andares do empreendimento, 
também estará sob os comandos 
do Mordomo Virtual. O painel in-
terativo vai ter os efeitos de luzes 
alterados de acordo com ambientes 
e datas comemorativas, interagindo 
com todos que visualizarem a fa-
chada. E no dia do aniversário dos 
moradores, algumas surpresas estão 
garantidas como chegar em casa e 
ganhar um show de luzes tornando 
esse dia ainda mais especial.

O Mordomo vai atuar em todas as 
áreas. Assim que o morador chegar 
ao prédio, o assistente irá reco-
nhecer e liberar automaticamente 
o acesso. Caso o morador esteja 
no veículo, o portão será aberto e 

todo o percurso até a garagem será 
monitorado. Se o Mordomo Virtual 
identificar algo ou alguém estranho 
em companhia do morador imedia-
tamente acionará a segurança.

Após estacionar o carro na vaga, 
sendo que todas terão pré-instala-
ção para carros elétricos, o Mor-
domo, imediatamente, chamará o 
elevador para que o mesmo esteja 
esperando o morador. Ao entrar, não 
será preciso apertar o botão porque 
o assistente já terá programado em 
qual andar o elevador deve parar.

O elevador tem ainda um outro 
diferencial para facilitar o dia a 
dia. Por conhecer as rotinas, o 
Mordomo vai enviar, por meio do 
dashboard interativo, informações 
identificadas por inteligência virtu-

al. Se o morador, por exemplo, tem 
o hábito de sair para trabalhar em 
determinado horário, mas em algum 
dia se atrasou, o assistente enviará 
opções de trajeto com menor fluxo 
para que o morador chegue na hora.

Se o proprietário tem interesse em 
determinado assunto como merca-
do financeiro, o dashboard exibirá 
dados sobre a Bolsa de Valores. E 
assim o Mordomo vai apresentando 
e variando os temas de acordo com 
as características, hobbies e cotidia-
no de cada pessoa. Ao chegar no 
apartamento não será necessário 
ter chave. A porta com fechaduras 
biométricas conectadas à internet 
abre com a identificação da digital. 
E trava automaticamente ao sair.

“O Mordomo Virtual faz deste 

um empreendimento inovador, um 
edifício inteligente que proporciona 
novas experiências e mais qualida-
de de vida, conforto e segurança 
aos moradores. É o primeiro do 
Brasil, mas temos certeza que esta 
tecnologia vai se tornar referência 
no país”, destaca Fabrício Pavesi, 
sócio da Inspire Empreendimentos 
Imobiliários.

No Atmo Haus, o “recebidos” terá 
um novo significado. Assim que che-
gar alguma encomenda, o Mordomo 
comunica o morador que vai retirar 
no Shop Box, compartilhamento de 
recebimento de entregas automa-
tizado, outro sistema diferenciado 
do empreendimento. - Fonte e mais 
informações: (www.inspireempre-
endimentos.com.br).

Com a aceleração da transformação digital em diversos 
setores, a competição por profissionais de tecnologia ficou 
ainda mais acirrada. De acordo com a Brasscom, 46 mil 
profissionais de tecnologia são treinados a cada ano no 
Brasil, enquanto 70 mil são necessários para preencher 
as vagas disponíveis. Com base na experiência adquirida 
na construção de times remotos de profissionais de tec-
nologia globalmente, a Andela apresenta dicas para atrair, 
contratar e reter os melhores talentos. 

A contratação de funções técnicas não é simples, há 
muitos fatores a serem considerados para garantir que a 
empresa encontre a opção certa para sua equipe. 

Um bom começo é entender o que os profissionais 
estão procurando e certificar-se de que a oportunidade 
de trabalho oferece o suficiente para atrair os melhores 
especialistas. Para entender os profissionais desse mer-
cado, confira as dicas da Andela, que podem facilitar a 
captação e contratação da melhor equipe para o projeto 
atual da sua empresa.
 1) Profissionais buscam oportunidades desafiado-

ras  -  Esse processo funciona como aprendizado e 
se torna um incentivo para quem deseja aprimorar 
suas habilidades. Resolver grandes problemas não 
se torna apenas uma vitória diária na vida do pro-
fissional, mas possibilita ser visto por empresas que 
querem pessoas preparadas para enfrentar desafios 
complexos. 

  Por isso, poucos especialistas aceitam contratos 
de curto prazo, pois já entendem que não serão 
testados em todo o seu potencial. Pessoas de alto 
desempenho querem compromissos de longo prazo 
para estabilidade financeira e a oportunidade de 
concluir grandes projetos.

 2) Querem se sentir parte da equipe  -  Os melhores 
profissionais de tecnologia querem se sentir parte 
da equipe. Portanto, atribuir vários projetos a um 
único profissional, comprometendo seu sentimento 
de pertencimento, além de afetar seu desempenho no 
trabalho, pode desmotivá-lo. Assim, uma boa opção 
é incluir os profissionais contratados nas reuniões e 
atividades semanais da equipe.

Os melhores profissionais de tecnologia querem 
se sentir parte da equipe.

Maria Carolina Rossi (*)

Mesmo assim, ainda é 
muito comum que 
as marcas contratem 

pessoas famosas do mundo 
televisivo, do esporte ou da 
música para suas campanhas 
de influência, sem pensar 
muito no que isso significa. 

Mas, não é porque a pessoa 
é famosa que tem influência, 
e é nisso que uma boa es-
tratégia de marketing deve 
pensar. As pessoas mais 
influentes são aquelas que 
constroem credibilidade 
junto à sua comunidade e 
prestam um serviço que vai 
além do entretenimento. O 
Marketing de Influência nada 
mais é do que a colaboração 
entre pessoas com negócios 
que têm muitos seguidores 
engajados online. 

As organizações trabalham 
com esses indivíduos, conhe-
cidos como influenciadores 
digitais, devido à sua influ-

As pessoas mais influentes são aquelas que constroem 
credibilidade junto à sua comunidade.

Marketing de celebridade 
x marketing de influência

A doce ilusão das marcas acharem que as celebs tem um alcance maior do que os influencers. De 
acordo com a Forbes, 92% dos millennials dizem que confiam mais no que uma pessoa que “nasceu e 
cresceu” na internet tem a dizer

ficou ainda mais forte 
em 2021, fazendo com 
que várias pessoas 
empreendessem. Tudo 
com ajuda de estra-
tégias de Marketing 
Digital para aumentar 
as vendas.

 2) Corrida pelo super-
app: com o mundo 
digital cada vez maior, 
os serviços de delivery 
aumentaram e fizeram 
com que as startups 
evoluíssem para o su-
perapp.

 3) Marketing Ativista: 
o racismo estrutural 
no Brasil sempre foi 
claro em estatísticas de 
violência, mas durante 
a pandemia o tema en-
trou de vez em pauta. 
A falta de inclusão mo-
tivou ações de grandes 
empresas, desde 2020.

(*) - É jornalista e sócia-fundadora 
da Comunica PR, agência de 

Relações Públicas.
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ência sobre seus seguidores 
online para divulgar seus 
produtos e serviços para 
novos públicos. Ou públicos 
específicos. Outro ponto que 
também é fundamental é o 
chamado Marketing Digital. 

Com os acontecimentos 
dos últimos dois anos, com 
o cenário de pandemia, o 
Marketing Digital que já era 

importante, se tornou uma 
das estratégias mais essen-
ciais para as empresas. Você 
sabe quais os principais fatos 
sobre o Marketing Digital 
em 2022? Abaixo listo três 
pontos importantes: :
 1) Aumento do e-com-

merce: o e-commcer-
ce que já vem ganhan-
do força desde 2020, 

Dicas para atrair e reter os melhores 
profissionais de tecnologia

 3) Querem oportunidades de desenvolvimento 
profissional  -  Os melhores profissionais estão 
empenhados em aperfeiçoar seu ofício. Adquirir 
novas habilidades e conhecimento são prioridades 
para esses talentos. Oferecer aos especialistas de 
tecnologia contratados a chance de trabalhar em 
projetos inovadores e resolver grandes problemas 
são ótimos atrativos para esses profissionais.

 4) Buscam um ambiente que ofereça apoio  -  
Oportunidades desafiadoras, compromissos de longo 
prazo, sentir-se parte da equipe e desenvolvimento 
profissional. Esses critérios criam um ambiente 
que ajuda o funcionário a se sentir valorizado. Isso 
significa que os melhores profissionais de tecnologia 
dificilmente trabalharão para empresas que buscam 
terceirização básica e de baixo custo.

  “A Andela busca, de forma assertiva e eficiente, fa-
cilitar a conexão entre empresas e profissionais de 
tecnologia de alta qualidade, por meio do trabalho 
remoto global. O mercado no Brasil está em alta, 
mas as organizações ainda enfrentam dificuldades 
para encontrar profissionais adequados para as suas 
ofertas de emprego. - Fonte e outras informações: 
(https://andela.com/).
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Construtora lança edifício com o primeiro Mordomo Virtual do Brasil



O modelo colaborativo 
ajuda as software 

houses a crescerem

A busca por eficiência 
operacional, escala 
e redução de custos, 
apoiada pela 
tecnologia, possibilitou 
a criação de negócios 
revolucionários

Isso tanto no ambiente 
entre empresas (B2B), 
quando na relação com 

os consumidores. Os market
places, soluções de logística 
compartilhada, leilões rever
sos, apps de transporte, de 
compras e de entregas são 
alguns dos muitos serviços 
que passaram a fazer parte 
do nosso dia a dia. Entretan
to, existem ainda áreas de 
negócio que podem usufruir 
do modelo de operação co
laborativo para alcançar os 
mesmos objetivos. 

O desenvolvimento de soft
ware, por exemplo, é uma 
delas. Responsáveis por um 
faturamento anual de US$ 
18,2 bilhões, e gerando mais 
de 200 mil empregos diretos, 
as software houses brasileiras 
são formadas, em sua maioria 
(77%), por micro e pequenas 
empresas, segundo a ABES 
 Associação Brasileira das 
Empresas de Software. Em 
geral, as software houses 
compartilham dos mesmos 
desafios para crescer. 

Com acesso limitado a 
canais de distribuição mais 
amplos, elas têm dificuldade 
de oferecer seus produtos e 
serviços a uma gama maior 
de clientes. Aquelas que pos
suem soluções especializadas 
dentro de uma determinada 
cadeia de valor, muitas vezes 
dependem de um número 
restrito de parceiros para 
levar seu produto ao cliente 
final. E a integração na ponta, 
mesmo para quem atua em 
verticais que aparentemente 
têm as mesmas demandas 
e especificidades, como é 
o caso do varejo, pode ser 
algo complexo de resolver 
no dia a dia.

Para lidar com essas ques
tões, o mercado vê surgirem 
iniciativas colaborativas, como 
as oferecidas pela Mentes que 
Pensam. Tratase do primeiro 
projeto no Brasil a reunir, em 
uma mesma startup, grupos 
de software houses focadas 
em soluções de automação 
do varejo, incluindo serviços 
financeiros como a conta 
digital. Ao atuar de forma 
integrada e oferecendo um 
portfólio compartilhado de 
serviços, as software houses 
que integram a plataforma 
‘mente’ obtêm ganhos de 
produtividade e agilidade de 
integração. 

Esses projetos colaborati
vos utilizam tecnologia para 
levar soluções efetivas para 
questões comuns às software 
houses. Criadas por desen
volvedores para desenvol
vedores, essas plataformas 
buscam resolver situações 
críticas que dificultam o 
crescimento das empresas 
em variados aspectos, e a 
integração é, certamente, o 
obstáculo mais frequente. 

Como todo software de 
gestão realiza algum tipo 
de transação financeira nos 
processos de compra, venda, 

contas a pagar ou receber, en
tre outros, a software house 
deve ser capaz de integrar 
seus produtos ao sistemas 
de bancos e instituições de 
crédito variados com os quais 
o cliente opera. E, não é se
gredo de ninguém, esse não 
é um processo trivial. 

Contar com uma plata
forma tecnológica, baseada 
na nuvem e que opere por 
meio de APIs para que uma 
solução entre em operação 
rapidamente, e da forma 
mais transparente possível, 
pode ser o diferencial que 
o cliente busca para fechar 
um contrato. O ganho de 
escala também é uma das 
dificuldades enfrentadas 
pelas software houses que as 
plataformas colaborativas se 
propõem a resolver. 

Nelas cada parceiro opera 
como um canal de distribui
ção das soluções que estão 
disponíveis na plataforma, 
o que, por si só, já permite 
alcançar novas geografias, 
ampliando o potencial de 
vendas. Nesse modelo de 
operação, um desenvolvedor 
pode escolher integrar uma 
solução de um concorrente 
que esteja disponível na 
plataforma, para atender 
uma necessidade específica 
do cliente. 

Ele pode fazer isso por não 
dispor daquela determinada 
solução ou porque desenvol
vêla pode exigir um tempo 
que o cliente não tem. Ao 
atuar de forma colaborativa, 
ele não perde o projeto, ganha 
em eficiência e remunera 
toda a cadeia envolvida. A 
falta de mãodeobra espe
cializada para a integração 
em cadeias de valor verticais, 
como é o caso do varejo, se 
constitui em um obstáculo 
frequente para o crescimento 
das software houses. 

Pode ser que o desenvol
vedor possua um parceiro 
de integração de hardware 
em uma determinada região, 
mas não em outra. No mo
delo colaborativo, ele pode 
contar com parceiros com 
experiência comprovada que 
o ajudarão nessa etapa crucial 
da entrega de projetos. A ren
tabilidade da software house 
é outro ponto importante que 
as plataformas colaborativas 
estão ajudando a equacionar. 
Isso porque manter uma pla
taforma de negócios própria 
representa uma despesa 
elevada para o empresário 
de software. 

No modelo compartilhado, 
o rateio dos custos de inte
gração é feito de maneira 
proporcional, permitindo que 
a software house reduza seus 
custos e melhore sua com
petitividade em benefício de 
todos. O trabalho colaborati
vo das software houses ainda 
está engatinhando no Brasil, 
mas certamente trará muitos 
frutos, não só para aqueles 
que confiarem no modelo 
a partir de uma operação 
mais eficiente e lucrativa, 
mas também para mercado 
final, ao permitir a criação de 
soluções inovadoras.

 
(*) - É cofundador e diretor da 

Mentes que Pensam  (www.
mentesquepensam.com.br).

Marcello Bellini (*)

www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira 05 de maio de 2022
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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.
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ/ME nº 19.486.258/0001-78 - NIRE: 35300501080

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Março de 2022
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30.03.2022, às 9 horas, na sede social da BMG Seguros S.A., na 
Cidade de São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, nº 11.857, conjuntos 151 e 152, 15º andar, Edifício Nações 
Unidas III, CEP 04795-100, Bairro Itaim Bibi (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a 
publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em 
virtude da presença dos acionistas detentores de ações representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme se verifi ca das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Publicações: Em 
conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o 
Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, foram publicados no 
jornal “O Estado de São Paulo”, em edição de 28.02.2022, nas páginas B-17 a B-20, com divulgação simultânea dos 
documentos na página do mesmo jornal na internet. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jorge Lauriano 
Nicolai Sant’Anna e secretariados por Denis Jorge Namur Rangel. 5. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito 
(i) das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos 
Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021; (ii) da destinação dos 
resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31.12.2021; e (iii) da fi xação da remuneração 
anual e global dos administradores da Companhia. 6. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as 
matérias constantes da ordem do dia, deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou reservas, 
o que segue: 6.1. Aprovar integralmente as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as 
Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 
31.12.2021, os quais foram apreciados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 15.03.2022, que 
recomendou sua aprovação. 6.2. Tendo em vista que a Companhia apurou lucro líquido no exercício social encerrado 
em 31.12.2021, no valor de R$ 5.879.536,81, aprovar a seguinte destinação: (i) o montante de R$ 293.976,84, 
correspondente a 5% do referido lucro líquido, será destinado à conta da reserva legal da Companhia, em 
atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) o montante de R$1.396.389,99, correspondente a 25% do 
lucro líquido ajustado após a destinação descrita no item (i) acima, por decisão dos acionistas, foi destinado a 
reserva estatutária em substituição a distribuição do dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 202 
da Lei das S.A. e no artigo 33 do Estatuto Social da Companhia; e (iii) o montante de R$ 4.189.169,98, correspondente 
a totalidade do lucro líquido ajustado, após as destinações descritas nos itens (i) e (ii) acima, será destinado à reserva 
de lucros, nos termos do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia. 6.3. Aprovar que a verba anual global da 
remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 será de até R$ 10.000.000,00. 7. 
Encerramento: Nada mais a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, 
aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 30.03.2022. Mesa: Jorge Lauriano 
Nicolai Sant’Anna - Presidente, Denis Jorge Namur Rangel - Secretário. Acionistas: BMG Participações em 
Negócios Ltda. - Por Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e Eduardo Mazon -  Assicurazioni Generali S.P.A. Por 
Andrea Crisanaz. JUCESP nº 203.285/22-0 em 19.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ/ME nº 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 29.03.2022
1. Data, Hora e Local da Reunião: Aos 29.03.2022, às 11 horas, na sede social da BMG Seguros S.A., na 
Cidade de São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, nº 11.857, conjuntos 151 e 152, 15º andar, Edifício Nações 
Unidas III, CEP 04795-100, Bairro Itaim Bibi (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a 
convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia 
(“Conselheiros”). 3. Mesa. Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Ana Karina Bortoni Dias, que escolheu o Sr. 
Denis Jorge Namur Rangel para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Exame e discussão sobre (i) as contas dos 
administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021; (ii) a proposta da administração para a 
destinação dos resultados apurados no exercício social encerrado em 31.12.2021; e (iii) convocação da AGO da 
Companhia. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, 
os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 
19, alínea ‘m’ do Estatuto Social da Companhia, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as 
Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 
31.12.2021, conforme divulgados no jornal “O Estado de São Paulo”, em edição de 28.02.2022, nas páginas B-17 a 
B-20, os quais deverão ser submetidos à AGO da Companhia; 5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 19, alínea ‘m’ do 
Estatuto Social da Companhia, a proposta da administração para a destinação dos resultados apurados no exercício 
social encerrado em 31.12.2021, que deverá ser submetida à AGO da Companhia, nos seguintes termos: (i) o lucro 
líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2021 é de R$ 5.879.536,81, dos quais (a) o montante de R$ 
293.976,84, correspondente a 5% do referido lucro líquido, será destinado à conta da reserva legal da Companhia, 
em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; (b) o montante de R$ 1.396.389,99, correspondente a 
25% do lucro líquido ajustado após a destinação descrita no item (a) acima, por decisão dos acionistas, foi destinado 
a reserva estatutária em substituição a distribuição do dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 
202 da Lei das S.A. e no artigo 33 do Estatuto Social da Companhia; e (c) o montante de R$ 4.189.169,98, 
correspondente a totalidade do lucro líquido ajustado, após as destinações descritas nos itens (a) e (b) acima, será 
destinado à reserva de lucros, nos termos do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia. 5.3. Aprovar a convocação 
da AGO da Companhia para o dia 30.03.2022, às 9 horas, a fi m de deliberar acerca das seguintes matérias objeto 
da ordem do dia: (i) exame e discussão a respeito das contas dos administradores, do Relatório da Administração, 
das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social 
encerrado em 31.12.2021; (ii) apreciação da destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social 
encerrado em 31.12.2021; e (iii) fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 6. 
Encerramento: Nada mais a ser tratado, a Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente 
ata que, uma vez lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 29.03.2022. 
Mesa: Ana Karina Bortoni Dias – Presidente; Denis Jorge Namur Rangel – Secretário. Conselheiros Presentes: 
Ana Karina Bortoni Dias, Flavio Pentagna Guimarães Neto, Andrea Crisanaz e Ricardo Candoni. Confere com a 
original lavrada em livro próprio. Mesa: Ana Karina Bortoni Dias - Presidente, Denis Jorge Namur Rangel - 
Secretário. JUCESP nº 203.284/22-7 em 19.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1

CARTA DE RENÚNCIA
São Paulo, 02 de março de 2022. Ao BMG LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 101, Parte, Bl 01, Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova Conceição, CEP 04543-
900, São Paulo – SP, Brasil, Ref.: Renúncia ao Cargo de Diretor Sem Designação Especial da Companhia. Prezados 
Senhores, Pela presente, para todos os fi ns e efeitos legais do artigo 151 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada, eu, MARCO ANTONIO ANTUNES, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP,  portador da cédula de identidade RG nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, venho apresentar minha renúncia, em caráter 
irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor Sem Designação Especial do BMG LEASING S.A. – ARRENDAMENTO 
MERCANTIL, sociedade por ações com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 101, Parte, 
Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado 
de São Paulo, inscrita perante o CNPJ/ME sob o nº 34.265.561/0001-34 (“Companhia”), cargo para o qual fui eleito 
na Reunião do Conselho de Administração da Companhia de 02 de maio de 2019, homologada pelo Banco Central do 
Brasil nos termos do Ofício 12422/2019-BCB/Deorf/GTSP2, de 17 de junho de 2019, PE 157932. Adicionalmente, 
declaro que não tenho nada a reclamar e/ou receber da Companhia a qualquer momento, por qualquer razão ou sob 
qualquer pretexto, com relação a quaisquer obrigações potenciais, penhoras, dívidas ou encargos de qualquer 
natureza (incluindo, entre outros, direitos trabalhistas, previdenciários e civis) relativas ao cargo de Diretor Sem 
Designação Especial, concedendo à Companhia a mais ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação. Por fi m, peço 
que tomem as providências necessárias junto aos órgãos públicos e reguladores para efetivação da renúncia, 
colocando-me à disposição para o que for necessário. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, 
MARCO ANTONIO ANTUNES - CPF/ME nº 002.975.098-96.   Recebido em 02.03.2022. Eduardo Mazon - Diretor. 
JUCESP nº 202.361/22-6 em 20.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Valdez Monterazo (*)

Medir resu l tados 
corresponde a res
ponder à seguinte 

pergunta: Estamos pro
gredindo? Ou não? Se em 
nível individual isso já é 
fundamental, a um nível de 
gestão, onde é necessário 
acompanhar a progres
são e resultados de outras 
pessoas, isso se torna uma 
questão de sobrevivência.

Não são poucos os gesto
res e líderes que simples
mente negligenciam esse 
fator, seja isto simplesmente 
por desconhecer conceitos 
de gestão, ou por fatores 
comportamentais. Muitos 
tem receio de quebras de 
relacionamento ao cobrar o 
time, outros acreditam que 
não devem fazer isso, pois 
as pessoas já são pagas para 
tal. Independente das razões 
ou crenças sobre o assunto, 
uma coisa é certa, ela não 
corresponde à realidade.

A realidade é que, a fal
ta de disciplina em medir 
resultados causa uma falta 
generalizada de direção e 
quebras significativas de 
produtividade. Existem 
dois elementos cruciais que 
devem ser implementados 
quando se fala em medição.

O primeiro, é saber exa
tamente o que está sendo 
medido, já o segundo está 

Podemos acompanhar a evolução e conclusão de atividades ou 
medir indicadores.

Como você pode saber se 
o seu time está progredindo

Em qualquer empreitada, pessoal, profissional ou de times, medir resultados é crucial

rio que ele tenha sido 
previamente estabele
cido. É impossível me
dir um resultado que 
não foi anteriormente 
planejado, organizado 
e delegado ao time.

Podese resumir o proces
so de medição de resultados, 
para não dizer o de gestão em 
si, em poucos passos:
 1) Crie uma rotina de 

medição, seja em re
uniões ou de maneira 
informal;

 2) Avalie os principais 
resultados obtidos, 
através de atividades 
ou indicadores;

 3) Forneça feedback re
levante ao time;

 4) Estabeleça os próxi
mos resultados;

Pouquíssimas pessoas 
conseguem manter bons 
resultados profissionais 
sem que alguém acompa
nhe seus resultados. Mas 
e você? Vem medindo os 
resultados do seu time de 
maneira consistente? Fazer 
isso pode te ajudar a ser um 
gestor muito mais eficaz e, 
consequentemente, a ter 
uma equipe operando em 
altíssima performance.

(*) - É Coach Executivo, especializado 
em negócios, liderança e 

psicologia positiva. 
(https://valdezmonterazo.com.br).

relacionado a estabelecer 
rotinas de medição de re
sultados.
 1) O que está sendo 

medido?  -  Em geral, 
existem duas formas 
de acompanhar resul
tados. Podemos acom
panhar a evolução e 
conclusão de ativida
des ou medir indica
dores (KPIs). Quando 
usar um ou outro de
pende inteiramente do 
tipo de trabalho a ser 
realizado, mas existe 
uma generalização que 
pode ser usada.

  KPIs são comumente 
usados como índices 
para medir rotinas, 
atividades repetitivas. 
Atividades podem ser 

usadas para acompa
nhar novos projetos e 
iniciativas.

 2) Rotinas de medição  
-  Independente da for
ma de medição, é im
portante que um líder 
adote, crie um ritual de 
acompanhamento jun
to ao seu time. Ou seja, 
é crucial que líderes 
reservem tempo para 
se reunir com seus 
liderados e medir os 
resultados alcançados 
em determinado pe
ríodo. Por mais óbvio 
que isso possa parecer, 
não é exatamente o 
que ocorre na prática. 
Naturalmente, para se 
medir determinado 
resultado, é necessá

Pr
es

sm
as

te
r_

C
A

N
VA

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

or
na

l E
m

pr
es

as
 &

 N
eg

óc
io

s 
Lt

da
. 

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
 8

98
7-

C
25

B-
55

8B
-A

D
F5

.



Nos últimos dois anos, o comércio eletrônico fez evoluções incríveis: em 2020, por exemplo, quando começou a pandemia, o setor fez 
um progresso que era esperado para acontecer em cinco anos, de acordo com uma pesquisa divulgada pela IBM, nos Estados Unidos. 
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expansão da zona de cobertura dos modelos de envio 
flex, de pioneirismo do Mercado Livre.

 
Não podemos deixar de falar, também, sobre realida-

de aumentada e imersão em realidades virtuais, já que 
o metaverso e o aumento da interatividade de marcas 
com jogos eletrônicos finalmente validaram a relação 
entre e-commerce e realidades virtuais imersivas. Ter 
um posicionamento cada vez mais integrado às novas 
tecnologias vai permitir que seu negócio consiga se 
comunicar melhor com as novas gerações de consu-
midores. A criatividade, aqui, é essencial!

 
Outra tendência dentro dos marketplaces são os 

SuperApps: aplicativos com múltiplas funções e que 
oferecem condições exclusivas para os usuários que 
baixam e compram pelo aplicativo, como frete grá-
tis e a possibilidade de acessar serviços financeiros 
integrados. 

Exemplos dessas integrações são o Mercado Pago, do 
Mercado Livre, e o AME, da B2W. O Social Commerce 
- quando o vendedor dá descontos exclusivos para 
consumidores que compartilham anúncios nas redes 
sociais - também está crescendo no Brasil, principal-
mente dentro de marketplaces, como o AliExpress, 
e promete se tornar algo cada vez mais cotidiano em 
2022, frente à evolução de novas mídias sociais.

Cláudio Dias (*) 
 

Mesmo com esse crescimento exponencial, não 
é esperado que o segmento tire o pé do ace-
lerador e o ano de 2022 pretende ser agitado, 

já que, mesmo com a flexibilização do comércio físico, 
94% dos brasileiros pretendem continuar comprando 
online.

 
Com esse boom do e-commerce, os marketplaces 

ganham cada vez mais força. O Mercado Livre, por 
exemplo, se tornou a empresa mais valiosa da América 
Latina, com o maior volume de tráfego e vendas - são 
mais de 330 milhões de usuários mensais e 10 vendas 
por segundo. Já a Shopee, que chegou ao Brasil em 
2019, já é o marketplace com a mais vasta distribuição 
de cupons de frete grátis, o que aumenta a sua com-
petitividade e, também, dos vendedores que vendem 
em sua plataforma. 

 
Outros marketplaces que não ficam para trás é a 

Amazon, o maior player na venda de livros e e-books; a 
B2W (Americanas, Shoptime e Submarino), o segundo 
marketplace com o maior volume de tráfego mensal; 
e o AliExpress, o maior marketplace cross-border do 
mundo, e que abriu cadastro para vendedores brasi-
leiros no 2º semestre de 2021. 

Com esse mercado agitado e cheio de tendências, é 
importante estar atualizado e preparado para superar 
a concorrência, priorizando sempre a logística e os 
prazos de entrega como diferenciais competitivos. No 
entanto, é possível ir muito além disso e, por isso, a 
partir de agora, irei citar o que podemos esperar dos 
maiores marketplaces do Brasil e como se preparar, 
hoje, para este segmento de mercado.

 
O primeiro ponto, sem dúvida, são as entregas: elas 

precisam ser mais rápidas e o vendedor deve investir 
em soluções logísticas e tecnologias para fornecer a 
melhor experiência para o cliente - frente ao aumento 
da concorrência - e evitar erros, tendo uma expedição 
ágil - inclusive, entregas realizadas em até um dia 
útil se tornam cada vez mais comuns no Brasil com a 

Promover lives dentro dos marketplaces, o famoso 
Live Commerce, também é uma tendência impor-
tante para ficar de olho. O AliExpress chegou com 
essa proposta no Brasil em 2021, permitindo que o 
vendedor oferecesse jornadas de compras persona-
lizadas e mais estreitas, já que as transmissões ao 
vivo podem ser agendadas e realizadas dentro da 
própria plataforma. Além disso, há o estreitamento 
da relação entre vendedor e consumidor, humani-
zando a marca.

 
Já o Voice Commerce - quando a compra é realizada 

por meio de uma assistente virtual - é um ponto de 
atenção e que será muito comum com o aumento pro-
gressivo das buscas por assistentes virtuais, como a 
Alexa da Amazon. Por meio dela, já é possível colocar 
produtos no carrinho e efetuar as compras por meio 
de comandos de voz.

 
O aumento da presença do público 50+ no varejo 

online também deve ser levado em consideração para 
quem deseja vencer a concorrência e aumentar as 
vendas nos marketplaces. Neste caso, o ideal é tornar 
a jornada de compra do cliente cada vez mais rápida 
e simples, para que este público converta mais. 

Outra questão indispensável é a supervalorização 
dos dados - aqui, é essencial ter a maior quantidade 
possível de informações sobre o público da sua marca - 
dessa forma será mais fácil e previsível a segmentação 
do seu público - que é amplo e diverso, por considerar 
pessoas dos 50 a 100 anos - e converter consumidores 
em fãs do seu negócio. 

 
A última tendência que o vendedor deve ficar de 

olho nos marketplaces é a questão da publicidade 
paga dentro dos marketplaces. Hoje, os principais 
shoppings virtuais do Brasil já disponibilizam um 
modelo semelhante ao Google Ads, como o Mercado 
Livre Ads e o Carrefour Ads - dessa maneira, é pos-
sível ranquear melhor seus anúncios dentro desses 
canais de venda. 

 
Não há mais como negar a importância de qualquer 

negócio, independente do tamanho e setor, ter presen-
ça digital. No entanto, apenas estar nas redes sociais e 
nos marketplaces não é mais suficiente. É preciso ser 
multicanal, acompanhar as tendências e estudar um 
mercado que está em constante evolução e mudança 
farão com que a sua marca seja mais competitiva e 
cresça no mesmo ritmo do setor. 

 
A minha dica principal, como empreendedor, é es-

tar atento não apenas ao seu negócio, mas em toda 
a evolução do mercado: saber onde estamos, onde 
queremos estar e onde podemos chegar é essencial 
para que você consiga estar preparado para surfar 
uma onda que, acredite ou não, só irá aumentar a cada 
ano. Para finalizar, nunca esqueça aquela famosa frase 
da Oprah Winfrey: sorte é estar pronto para quando 
a oportunidade chegar.

 
Seja sortudo! 
 

(*) - É CEO e sócio-fundador do Magis5, Hub de Integração e 

Automaçãopara vender em marketplaces.
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Produtividade e sucesso: 
confira os segredos e 

como melhorar

Muito se fala a respeito 
da produtividade 
humana no cotidiano 
acelerado que estamos 
vivemos

Com os constantes 
avanços tecnológicos 
no mercado de traba-

lho, a agilidade se tornou 
essencial para cumprir as 
demandas. Não à toa, as 
empresas que mais se des-
tacam no cenário competi-
tivo são aquelas que sabem 
usar os recursos de forma 
eficiente e otimizada, o que 
também denota rapidez em 
seus processos. Saber admi-
nistrar o tempo é essencial 
para qualquer pessoa. 

Para isso é preciso ter há-
bitos produtivos, o que nem 
sempre é fácil de conseguir. 
Não existe uma fórmula 
mágica, mas ter uma rotina 
produtiva pode levar você 
a alcançar o sucesso mais 
cedo. Um erro comum para 
alcançar esse objetivo é ten-
tar acelerar os resultados, 
procurando atalhos, que 
possibilitariam o sucesso 
através de pouco esforço 
ou planejamento. Além de 
não funcionar, isso será um 
desperdício de tempo.

Não interessa o quão boas 
sejam suas habilidades ou 
quão completo seja seu 
currículo. Se isso não for 
convertido em produtivida-
de tudo irá por água abaixo. 
Afinal, as empresas querem 
resultados mais que teorias 
e conceitos. Cada vez se 
exige mais no campo pro-
fissional. 

Caso você esteja de olho 
nas oportunidades de em-
prego, deve ter reparado 
que ultimamente os escopos 
das vagas estão muito mais 
amplos, o candidato deve 
além de ser capacitado em 
suas habilidades técnicas, 
ser também um bom auto-
gestor, ter visão crítica e um 
perfil comportamental que 
permita uma coexistência. 
O autoconhecimento como 
a chave para produzir mais 
e melhor.

O autoconhecimento cor-
responde a uma série de 

processos de desenvolvi-
mento e amadurecimento 
emocional, afetivo, cogni-
tivo, relacional e corporal. 
Essa é uma soft skill valiosa 
que, quando desenvolvida 
da forma correta, pode re-
presentar a diferença entre 
desrespeitar os limites do 
próprio corpo ou alavancar 
a produtividade de vez. 

Isso porque o autoconhe-
cimento nos torna capazes 
de compreender as nossas 
questões com maior facili-
dade, o que é fundamental 
para entender a forma com 
que nos comportamos, 
sentimos e reagimos a 
determinadas situações. É 
investindo no autoconhe-
cimento que aprendemos a 
reconhecer nossos limites, 
identificar sinais de cansa-
ço, esgotamento e, conse-
quentemente, a manter a 
mente saudável e a saúde 
equilibrada.

A produtividade de cada 
um pode ser impactada por 
circunstâncias distintas, 
como horários, ambientes 
de trabalho ou o nível de 
disposição. Algumas pes-
soas, por exemplo, não 
conseguem manter o foco 
e produzir bem quando 
expostas a barulhos exter-
nos. Outras, por outro lado, 
trabalham melhor enquanto 
ouvem música. Há, também, 
quem não renda pela manhã 
e prefira horários alternati-
vos, como as madrugadas. 

Cabe a cada um de nós 
desenvolver autoconhe-
cimento suficiente não 
apenas para identificar as 
situações que colaboram 
para a nossa produtividade, 
como também para evitar as 
que podem miná-la. Confira 
dicas para atingir a alta pro-
dutividade no trabalho e na 
vida pessoal:
	 •	Tenha	 organização	 e	

planejamento;
	 •	Desenvolva	o	foco;
	 •	Aprenda	a	priorizar;
	 •	Saiba	dizer	“não”;
	 •	Faça	pausas;
	 •	Divirta-se:	o	equilíbrio	é	

a chave da saúde mental.

(*) - É Psicóloga - CRP 06/51735-1 
(https://biupeducacao.com/). 

Elizabeth B. Nickel (*)

D - Dispositivos Inteligentes 
Cada vez mais conectada, a BMW anuncia a compatibilidade com os 
dispositivos inteligentes da Bosch via Apple Car Play. Com isso, a par-
tir de agora, será possível controlar diversas funções do Bosch Smart 
Home, por voz, diretamente do seu BMW. Ajustar a temperatura, ligar 
ou desligar as luzes e até mesmo verificar se as janelas se encontram 
fechadas estão entre as funções compatíveis de serem realizadas de 
dentro do carro. Basta ativar a assistente da Apple com a palavra ‘Hey 
Siri’ e perguntar. O sistema também é compatível com os assistentes de 
voz do Google e da Amazon. A compatibilidade está disponível, em um 
primeiro momento, no BMW i4 M50, mas chegará aos outros modelos 
da marca, equipados com o Sistema Operacional 8, em breve.

E - Melhores E-commerce
Já	estão	abertas	as	inscrições	para	a	2ª	edição	do	The	Digital	Commerce	
Ranking, premiação que visa reconhecer os 100 maiores e-commerce 
do país, que oferecem as melhores experiências de compras à popu-
lação. A iniciativa é realizada pela Eshopper, especialista em analisar 
a usabilidade das lojas online em benefício dos consumidores. As em-
presas interessadas em participar da nova edição têm até 12 de julho 
para efetivar as inscrições no site (https://eshopper.global/contato/). 
Podem se inscrever empresas de qualquer segmento. Esta é uma nova 
oportunidade para as empresas, de diversos setores do e-commerce 
brasileiro, receberem uma análise com indicadores e boas práticas de 
mercado e serem reconhecidas nacionalmente por isso. 

F - Mentorias para Startups
A Campus Party Brasil, a maior experiência tecnológica em Internet das 
Coisas, blockchain, cultura marker, educação e empreendedorismo do 
mundo, abre as inscrições para o programa Startup 360, realizado em 
parceria com o Sebrae, que tem como objetivo possibilitar que startups 
iniciantes e avançadas exponham seus trabalhos. Além disso, as empresas 
de inovação receberão mentorias e treinamentos. O chamado vale para 
a 2ª edição da Campus Party Goiás que ocorrerá entre 15 e 19 de junho, 
no Passeio das Águas Shopping, Goiânia, e já está com os ingressos à 
venda no site (https://cpgoias2.vaitercampus.org/#/inscricao/cpgoias2-
campus-party-goias-2022).

G - Cartão AmoPet
A Credz conhecida no mercado como a fintech do varejo, que leva às 
redes varejistas soluções financeiras, tecnológicas e de marketing para 
os diferentes segmentos, lança o cartão de crédito co-branded Credz 

A - Imersão Contábil 
A KPMG realiza no próximo dia 12 (quinta-feira), das 9h às 18h, 
o segundo treinamento da jornada contábil (Accounting Jour-
ney). A maratona nomeada como Imersão Contábil contará com 
especialistas do mercado. Este encontro abordará temas como as 
atualizações das normas contábeis mais debatidas no momento 
como,	por	exemplo,	a	IFRS	17	-	CPC	50	sobre	contratos	de	seguros	
e	que	entrará	em	vigor	em	1º	de	janeiro	do	próximo	ano.	Também	
serão	discutidos	pagamentos	baseados	em	ações	(CPC	10	-	IFRS	
2), provisões, ativos e passivos contingentes e principais futuros 
focos	no	pós-pandemia	(CPC	25	-	IAS	37).	Liderando	essa	mara-
tona de conhecimento de oito horas, estarão os especialistas em 
contabilidade da KPMG. Inscrições: (https://materiais.kpmgbrasil.
com.br/accountingjourney).

B - Passaportes para Investimento
A Global Citizen Solutions, consultoria global de migração de investi-
mentos, acaba de divulgar o ranking dos 10 passaportes mais fortes do 
mundo para oportunidades de investimento. São eles: Cingapura, Hong 
Kong, Macau, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Mônaco, Catar, 
Andorra, Suíça e Arábia Saudita. Para determinar o clima de negócios, 
foram escolhidos seis pilares: sistema financeiro, tamanho do mercado, 
dinamismo empresarial, mercado de produtos, mercado de trabalho e 
capacidade de inovação. O passaporte de Singapura é apontado como 
o melhor passaporte. Com a renda per capita mais alto do mundo, de 
US$	92.270	e	tributação	pessoal	de	22%,	a	cidade-estado	asiática	é	a	
opção	mais	favorável	para	os	investidores.	Fonte:	(globalcitizensolutions.
com/pt-pt/).

C - Comunicação Organizacional
Considerada uma das maiores premiações da área, o Prêmio Aberje 
abre as inscrições para a sua 48ª edição até o dia 14 de julho. Em suas 
edições anuais podem se inscrever, empresas, agências, órgãos públicos 
e organizações sem fins lucrativos sediadas em todo o território nacio-
nal. São 16 categorias que abrangem os públicos, os principais temas e 
meios utilizados na área de comunicação organizacional. Os vencedores 
regionais concorrem ao disputado troféu do Prêmio nacional. O Prêmio 
vem acompanhando as mudanças do setor e hoje, por meio da apresen-
tação de cases inspiradores e do compartilhamento de experiências, 
ajuda a promover melhores práticas da comunicação de empresas e 
instituições de todo o Brasil. Inscrições e mais informações: (https://
premioaberje.com.br/).

AmoPet Visa. O objetivo é ser aliada nos negócios e potencializar o 
faturamento de pequenos e médios pet shops, clínicas e hospitais 
veterinários, agrolojas e varejo alimentar. Isto porque o cartão é uma 
solução de pagamento que contribui para aumentar o tíquete médio e 
permite ao lojista atrair, reter e fidelizar os clientes ao oferecer a eles a 
possibilidade de pagar suas compras com parcelas que cabem no bolso. 
A fintech já emitiu mais de 3 milhões de cartões, resultado da parceria 
com 600 redes, que juntas somam 6 mil pontos de venda em todo o 
Brasil (www.credz.com.br).

H - Conferência do Pinterest
No próximo dia 26 (quinta-feira), às 11h, acontece o Pinterest Presents, 
sua segunda conferência anual para anunciantes no Brasil. O tema é 
“Aqui	é	diferente”	e	nele,	os	participantes	saberão	novidades	exclusivas	
sobre o que o Pinterest está desenvolvendo em compras, criadores e 
tendências; como estão construindo uma plataforma diferente das outras 
onde marcas, criadores e anunciantes podem se conectar de maneira 
única. Essa conferência anual virtual foi desenvolvida para inspirar e 
despertar a criatividade entre o seu público e proporcionar às lojas uma 
prévia exclusiva das próximas novidades da empresa que oferecem 
oportunidades para anunciantes, criadores e usuários. Inscrições e mais 
informações:  (https://pinterestpresents.com/brasil/).

I - Guarda-roupa Masculino
A Oficina Reserva, fashiontech do grupo AR&CO, quer dobrar de tama-
nho em três anos. A caçula do conglomerado, criada em 2018 por Rony 
Meisler e hoje parte da companhia dos Birman, tem a meta de abrir 
200 pontos de venda pelo Brasil até dezembro, além de sete novas lojas 
próprias. A entrada no mercado de atacado acontece esta semana com a 
abertura da Casa Oficina, no bairro do Itaim, em São Paulo, um espaço 
pensado para funcionar como uma imersão no universo da marca que 
vai	abrigar	um	“pulmão”	de	estoque	para	atender	o	país	todo.	Conhe-
cida por recriar os básicos do guarda-roupa masculino, a empresa foi 
ganhando força com sua presença no varejo. A partir do princípio de 
que modelagens de roupas são como equações matemáticas, levará sua 
capacidade de inovação e seus clássicos atemporais ao Brasil inteiro. 
Saiba mais: (www.oficinareserva.com).

J - Aceleração de Cleantechs
A Ocyan, está com inscrições abertas para seu novo programa de ace-
leração de startups, o Booster, que faz parte da plataforma de inovação 
Ocyan Waves. O objetivo é impulsionar startups ainda em estágio de 
validação. O foco neste primeiro ano será em cleantechs que tenham 
soluções conectadas a temas como o ar e meio ambiente, eficiência 
energética, armazenamento de energia e energia limpa. O programa 
busca ampliar o olhar da Ocyan para a diversificação da matriz energé-
tica e alavancar o ecossistema de startups voltadas à energia limpa no 
país. As startups selecionadas receberão um capital semente de R$ 30 
mil reais, a serem utilizados no período em que o programa estiver em 
curso. Um time de mentores especialistas, vão apoiar durante a acele-
ração, além de parceiros ao longo do programa. Informaçõs e inscrições 
(www.ocyanwaves.com).

Após aprovação pelo Congresso 
Nacional, foi sancionada na terça-feira 
(4)	a	Lei	14.329,	que	institui	6	de	junho	
como	o	Dia	Nacional	do	Profissional	
de	 Logística.	 A	 norma	 teve	 origem	
no projeto votado no Senado em 30 
de	março,	e	está	publicada	no	Diário	
Oficial da União de ontem (4). 

Apresentado pelo ex-deputado 
Julio	 Lopes,	 o	 projeto	 que	 criou	 a	
nova lei recebeu parecer favorável da 
senadora	Daniella	Ribeiro	(PSD-PB)	
e foi acatado na íntegra pelos demais 
parlamentares. A senadora ponderou 
que a atividade de logística é impres-
cindível para o bom funcionamento 
das grandes organizações: 

“São	trabalhadores	com	perfil	flexí-
vel, dispostos a encarar jornadas em 
horários não convencionais, necessá-
rias para lidar com a operação de cen-
tros de distribuição, fábricas, portos, 
aeroportos	e	varejo”,	ressaltou.	

Segundo a Associação Brasileira 
de	Logística	(Abralog),	6	de	junho	é	
uma	referência	ao	Dia	D,	a	data	do	
desembarque aliado na Normandia, 
França,	durante	a	2ª	Guerra	Mundial.	
A operação, que marcou o início da 
derrota dos nazistas, é considerada 
um dos maiores e mais importantes 
movimentos logísticos da história.  

Embora existam cursos de gradu-

A operação – feita 
em	 nome	 da	 RDVE	
Subholding, empre-

sa do grupo Casa dos 
Ventos –, no valor de R$ 
430 milhões, tem como 
finalidade captar recursos 
para a conclusão de quatro 
dos oito parques eólicos 
que compõem a expansão 
do Complexo Eólico Rio do 
Vento, em João Câmara, no 
Rio Grande do Norte. 

Com a ampliação, serão 
adicionados 534,2 MW de 
capacidade instalada de 
geração, energia suficiente 
para atender 1,33 milhão 
de	 domicílios.	 Desse	 total,	
268,6 MW serão financiados 
por meio das debêntures de 
infraestrutura ofertadas e de 
financiamento pelo BNB, no 
valor de R$ 600 milhões. 

João Câmara: o novo financiamento trará energia suficiente 
para atender 1,33 milhão de domicílios.

Produtividade da indústria 
recua 4,6% em 2021

A produtividade do trabalho na indústria 
em	2021	recuou	4,6%,	em	comparação	
com 2020, considerando as séries livres de 
efeitos sazonais. A informação é do estudo 
Produtividade na Indústria, da Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI).

Foi	a	maior	queda	anual	do	indicador	
da série histórica iniciada em 2000, 
superando a perda registrada em 2008 
(-2,2%),	ano	da	crise	financeira	global.

Foi	o	segundo	ano	seguido	de	queda	
do indicador que mede a relação entre 
o volume produzido e as horas trabalha-
das na produção. Em 2021, acrescenta 
a confederação, houve um aumento de 
4,3%	no	volume	produzido	e	9,3%	nas	
horas trabalhadas na produção, ou seja, 
a produção apresentou um crescimento 
menor.

Segundo a CNI, a queda da produti-
vidade foi causada pelos os efeitos da 
segunda onda da Covid-19 e as dificul-
dades enfrentadas para a retomada dos 
investimentos e da produção.

Outro fator que contribuiu para a queda 
no último ano foi a mudança na compo-
sição	do	mercado	de	trabalho.	 “Houve	
maior crescimento do setor informal fren-
te ao setor formal, o que indica o avanço 
de ocupações de baixa escolaridade e 
menor	produtividade”,	disse	a	gerente	
de política industrial da CNI, Samantha 
Cunha, em nota. A CNI explica que, no 
curto prazo, a perspectiva é de baixo 
crescimento, em patamar semelhante aos 
anteriores à crise sanitária. Em 2018 e 
2019, a produtividade na indústria ficou 
abaixo	de	1%	(ABr).

BNDES: coordenação de oferta 
pública de emissão de debêntures
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concluiu sua primeira coordenação 
de oferta pública de emissão de debêntures

o restante do volume. 
As debêntures possuem 

prazo de vencimento de 16 
anos e estão enquadradas 
nos	incentivos	fiscais	da	Lei	
12.431/2011. Para o diretor 
de	 Finanças	 do	 BNDES,	
Lourenço	Tigre,	a	iniciativa	
é mais um passo da institui-
ção em se estabelecer como 
um banco de serviços para 
os setores público e privado, 
indo além da tradicional 
oferta de crédito. 

Com isso, não apenas am-
plia se escopo de atuação, 
mas fortalece seu papel de 
indutor de investimentos 
para a economia brasileira. 
“O	Banco	precisa	desenvol-
ver a melhor maneira de 
fazer alocação de capital e 
gestão	de	risco”,	declarou	o	
executivo	(AI/BNDES).

Além de ter estruturado 
a colocação das debêntu-
res, como coordenador da 
emissão – em sindicato 
com	o	BTG	Pactual	(líder)	
e	 o	 Itaú	 BBA	 –,	 o	 BNDES	

ofertou garantia firme de 
colocação de R$ 86 milhões, 
correspondentes	a	20%	do	
volume da oferta pública 
de debêntures. Os demais 
coordenadores garantiram 
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Sancionada lei que institui 
Dia do Profissional de Logística

ação específicos para a atuação com 
logística, a área reúne profissionais de 
diversas formações. Os profissionais 
são responsáveis por tarefas como 
administração de materiais e recursos, 
melhoria do uso dos espaços físicos, 
busca da eficiência de processos de 
trabalho, controle de estoque e arma-
zenagem e movimentação interna de 
insumos (Ag.Senado).
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Data em homenagem aos profissionais 
será comemorada anualmente em 6 de 

junho, o Dia D.
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OpiniãO
Usabilidade de software: 

quatro razões para  
torná-lo prioridade 

O sucesso de 
um produto de 
software interativo 
vai depender da 
experiência do 
usuário ao utilizar 
esse produto. 

Produtos de sucesso 
são aqueles que aju-
dam seus usuários a 

alcançar seus objetivos de 
uma maneira mais fácil e 
rápida comparado aos pro-
dutos concorrentes. 

A experiência de usuário 
é, portanto, um dos aspec-
tos mais importantes para 
tornar um produto intera-
tivo bem-sucedido, seja ele 
um negócio online (site ou 
e-commerce), um aplicativo 
ou qualquer outro produto 
digital. 

A Experiência de Usuário 
(UX - User Experience) é 
um processo que os desig-
ners de software utilizam 
para criar produtos que 
forneçam boas experiências 
de utilização. O processo de 
UX garante que o usuário 
seja o centro das decisões 
de design e desenvolvimen-
to, por isso, esse processo 
desempenha um papel 
fundamental na atração e 
retenção de clientes. 

Não basta, portanto, que 
um produto atenda às ne-
cessidades do usuário; é 
preciso também que ele seja 
eficiente, intuitivo e fácil de 
usar, além de possuir um vi-
sual bonito e agradável. Para 
verificar se um software 
satisfaz as necessidades dos 
seus usuários, em termos 
de facilidade, eficiência e 
satisfação de utilização, a 
equipe de design realiza 
os chamados “Testes de 
Usabilidade”. 

Esses testes têm como 
propósito geral estudar in-
tencionalmente os usuários 
finais enquanto interagem 
com um protótipo de soft-
ware, a fim de verificar 
falhas na sua interface e/
ou interação e evitar con-
tratempos inesperados 
ou surpresas que possam 
refletir em uma experiência 
ruim de utilização, após 
o produto ser liberado ao 
mercado. O teste de usa-
bilidade, portanto, permite 
que os designers obtenham 
informações importantes 
sobre o comportamento, 
as necessidades e as ex-
pectativas dos usuários 
antecipadamente. 

Os insights obtidos com 
os testes de usabilidade são 
essenciais para o desenvol-
vimento do software, uma 
vez que se torna possível 
corrigir seu design e definir 
prioridades de desenvol-
vimento. Existem quatro 
grandes razões para a rea-
lização dos testes de usabi-
lidade. A primeira é que o 
teste, a nível de protótipo, 
quando realizado no início 
do desenvolvimento, evita 
que os desenvolvedores 
desperdicem horas valiosas 
tentando corrigir eventuais 
problemas de interface 
ou interação depois de já 
terem sido codificadas e 
implantadas. 

O protótipo, mesmo que 
ainda em estágio preliminar 
de design, permite validar 
se o produto é viável ou 
não para execução. Além 
disso, em estágios iniciais 
de projeto, o teste de usa-
bilidade ajuda os gerentes 
de produto a entender 
exatamente o que precisa 
ser construído. Portanto, 
entender antecipadamente 
quais recursos e funciona-
lidades, bem como altera-
ções requeridas, otimiza o 
fluxo de trabalho entre as 
equipes, permitindo a eles 
desenvolver cronogramas 
precisos e estimativas de 
custo. 

 A segunda razão é que, 
além de tempo, o teste de 
usabilidade pode também 
diminuir os custos asso-
ciados às horas de desen-
volvimento ou correção 
de um problema que seria 
identificado somente no 
final do processo e que de-
mandaria mais tempo e di-
nheiro para ser corrigido de 
forma retroativa. O teste de 
usabilidade, portanto, per-
mite identificar alterações 
antecipadamente e mitigar 
custos inesperados poste-
riormente, além, é claro, de 
prever e evitar frustrações 
em seus usuários. 

A terceira razão é que o 
teste de usabilidade permite 
validar o produto, usando 
dados concretos e evidên-
cias reais, uma vez que são 
testados por usuários reais. 
Muitas vezes, a maioria dos 
recursos de software cria-
dos nunca ou raramente 
são usados. Para evitar esse 
desperdício de recurso, é es-
sencial confirmar que seus 
usuários desejam de fato os 
recursos criados. 

Descobrir dados concretos 
sobre o que funciona e o que 
não funciona, por meio de 
testes de usabilidade, per-
mite que a equipe de design 
priorize o desenvolvimento 
de recursos que serão de fato 
consumidos pelos seus usuá-
rios. A quarta e última razão, 
não menos importante, é 
que o teste de usabilidade 
garante que o produto terá 
sucesso antes de ser liberado 
ao mercado, uma vez que a 
equipe de design consegue 
validar suas suposições e 
determinar se os usuários 
encontrarão valor e utilidade 
em seu produto. 

Ninguém pretende usar 
algo se ele não for fácil e 
intuitivo ou se não resolver 
o problema para o qual ele 
foi projetado. As razões, 
portanto, são claras: a curto 
prazo, o teste de usabilidade 
proporciona economia de 
tempo e dinheiro, corrigin-
do problemas de UX antes 
que eles aconteçam em 
situações reais de uso; a 
longo prazo, a empresa se 
beneficiará dos testes de 
usabilidade, ajudando os 
clientes a atingir seus objeti-
vos com experiência melhor 
do que a concorrência. 

 
(*) - Doutora em Engenharia Elétrica 

pela Poli/USP, é professora do 
Programa de Mestrado Profissional 

em Computação Aplicada da 
Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Ana Grasielle Dionísio Corrêa (*)

Google demite pesquisador da 
área de aprendizagem de máquina

O New York Times informou que o Google demitiu o pesquisador Satrajit Chatterjee, especializado 
em aprendizagem de máquina, uma área da inteligência artificial que foi definido em 1959 por Arthur 
Samuel como “um campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem 
explicitamente programados”.

putilich_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

O jornal disse que a demissão 
foi motivada pelo fato do pes-
quisador ter escrito um artigo 

contradizendo conclusões expostas em 
outro artigo de autoria de profissionais 
da empresa, este dizendo que com-
putadores poderiam projetar alguns 
componentes de chips de forma mais 
eficaz do que humanos.

Segundo o Google, o artigo original foi 
minuciosamente examinado e revisado 
por pares, e o escrito por Chatterjee 
não atendeu aos padrões da empresa.

É mais um episódio do relacio-
namento conflituoso entre os altos 
executivos do Google e suas equipes 
de inteligência artificial, que já havia 
gerado a demissão, entre outros, dos 
pesquisadores Timnit Gebru em 2020 
e Margaret Mitchell no início de 2021. 

Não é segredo que o Google se or-
gulha de suas pesquisas na área de 
inteligência artificial, com a empresa 
sempre procurando divulgar a criação 

de algoritmos que podem superar os 
humanos em campos como design 
de chips e detecção de câncer, por 
exemplo.

Além disso, sua linha de smartpho-
nes, tablets e laptops Pixel, utiliza 
processadores desenvolvidos pela em-
presa, focados em inteligência artificial.   

Quaisquer falhas ou polêmicas podem 
prejudicar significativamente seus ne-
gócios nessa área e manchar sua repu-
tação como líder no desenvolvimento 
dessa tecnologia, o que poderia ajudar 
a explicar essas demissões.

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

Brasileiro de IoT.

News@TI
recursos de codificação poderão fazê-lo, mas a escolha da utilização 
do código fica a critério do usuário. Dessa forma, os clientes terão 
uma visão completa de suas comunicações, permitindo que enviem a 
mensagem personalizada no momento certo. A aquisição aumenta ainda 
mais a capacidade da ActiveCampaign de automatizar a experiência 
do usuário, ao oferecer o poder das mensagens transacionais aliado a 
vendas, marketing e CRM.

Mais de 80 vagas para estágio e trainee em 
consultoria, corporativo e tech

@A Falconi está em busca de novos talentos e acaba de abrir as 
inscrições para o seu programa de estágio, que está de cara 

nova. Ao todo, o Estágio Falconi contará com vagas disponíveis 
para estudantes de todas as áreas, para atuar na consultoria, no 
time corporativo, de tech e de gente da empresa, entre outras. 
Candidatos interessados têm até o dia 24 de maio para se inscrever. 
Com bolsas competitivas que variam entre R$ 1,4 mil e R$ 2 mil, 
o programa contará com processo seletivo totalmente remoto. 
Os candidatos selecionados terão de apresentar disponibilidade 
para residir em locais onde há bases da Falconi - São Paulo, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília ou Porto Alegre em um modelo 
de contratação híbrida. Além da bolsa de estágio, a Falconi oferece 
a seus estagiários benefícios como vale-refeição, vale-transporte, 
auxílio-creche, plano de saúde e odontológico integral, seguro de 
vida, day-off no mês de aniversário, política de maternidade e pa-
ternidade, Gympass, parceria de desconto com rede Psicologia Viva 
e parceria em escolas de idiomas (https://vemserfalconi.com.br/).

Qualcomm lança Wi-Fi 7 Networking Pro Series

@A Qualcomm Technologies, Inc. anunciou hoje sua família de 
plataformas Qualcomm Networking Pro Series Gen 3, com 

capacidade para Wi-Fi 7. Agora disponível para parceiros globais 
de desenvolvimento, o Qualcomm Networking Pro Series Gen 3 é o 
portfólio de plataformas de infraestrutura de rede Wi-Fi 7 de maior 
desempenho do mundo disponível comercialmente. Com base no 
legado de várias gerações das plataformas Qualcomm Networking Pro 
Series, os produtos combinam recursos Wi-Fi 7 com as tecnologias 
inteligentes de gerenciamento multicanal da Qualcomm Technologies 
para melhorar a velocidade, diminuir a latência e melhorar a utili-
zação da rede para usuários de dispositivos Wi-Fi 6/6E, ao mesmo 
tempo em que oferecem alto rendimento e latência incrivelmente 
baixa para a próxima geração de dispositivos Wi-Fi 7 (https://www.
qualcomm.com/).

ActiveCampaign adquire provedora de e-mail 
transacional Postmark

@A ActiveCampaign, líder em Customer Experience Automation 
(CXA), adquiriu a Postmark, um dos provedores de e-mails tran-

sacionais de mais rápido crescimento no mundo. O DMARC Digests, 
serviço de autenticação e monitoramento de e-mail da empresa, tam-
bém se junta à ActiveCampaign. Com a união entre as empresas, não 
será mais necessário saber codificar para enviar e-mails transacionais. 
A plataforma da ActiveCampaign terá um mecanismo de arrastar e 
soltar as mensagens, prontas para uso. Aqueles que ainda desejarem 

ricardosouza@netjen.com.br
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Transformação digital da sociedade leva 
indústrias ao e-commerce

É inegável. A transformação digital vivida em 
todo o mundo nos últimos anos - e acelerada 
recentemente pela necessidade de isolamento 
social - trouxe impactos importantes para 
todos os segmentos da economia. Houve ne-
cessidade de adaptação em diversos âmbitos 
e o comportamento das pessoas, assim como 
os hábitos de consumo, passou por mudanças 
profundas. 

 
O e-commerce ganhou muito mais relevân-

cia na rotina de compras da população e se 
tornou uma opção, inclusive, para quem ainda 
não havia experimentado o meio digital para 
a aquisição de produtos e serviços. Em 2020, 
de acordo com dados da NeoTrust, foram 
realizados mais de 300 milhões de pedidos 
online no Brasil, o que gerou uma receita de 
R$ 126,3 bilhões para o setor. O estudo mostra 
que o mercado online ganhou cerca de 20,2 
milhões de novos consumidores no período. 
O ano de 2021 confirmou a alta no consumo 
online. Somente no 1º semestre, as vendas ul-
trapassaram os R$ 53,4 bilhões e as estimativas 
apontavam para um faturamento superior aos 
R$ 304 bilhões ao final dos 12 meses. 

 
Todos esses dados mostram que o e-com-

merce já não pode mais ser encarado como 
uma opção ou complemento pelas empresas. 
Essa constatação é válida, especialmente, 
para as indústrias, que sempre tiveram uma 
atuação mais tímida no comércio online. Isso, 
porque este é um canal estratégico não ape-
nas para a realização de vendas, mas para o 
relacionamento com o consumidor. 

 
Trabalhando com as estratégias adequadas, 

o e-commerce pode viabilizar, além do aumen-

e-commerce da indústria um genuíno gerador 
de oportunidades para os revendedores e, com 
isso, estreitar ainda mais o relacionamento 
com eles. 

 
O e-commerce é um caminho sem volta 

e quanto mais a entrada nesse mercado for 
postergada, mais as indústrias têm a perder. 
Reflita sobre esse assunto! 

 
(Fonte: Khalled Bento é Sales Account Executive 

da Energy Connect, empresa especializada no 
desenvolvimento de soluções inovadoras em 
tecnologia, detentora do Sellerfy, solução que 
viabiliza a implantação do e-commerce como 

canal de vendas para as indústrias e gerador de 
oportunidades para revendedores –  

www.sellerfy.com.br)

to nas vendas, a conquista de novos públicos, o 
aperfeiçoamento de canais de atendimento ao 
consumidor, insights para promover inovação 
em produtos e serviços, mais reconhecimento 
para a marca, entre outros benefícios. 

 
Os gestores das empresas fabricantes podem 

se questionar se iniciar uma operação de venda 
online não poderia criar uma indisposição com 
outros canais consolidados, como revendas e 
distribuidores. Afirmo, com certeza, que esse é 
um cenário ultrapassado. As novas tecnologias 
disponíveis no mercado permitem conciliar a 
abertura deste canal de vendas e o relaciona-
mento direto com o consumidor sem perder 
as relações ou criar um conflito com os antigos 
parceiros de vendas. O segredo está em fazer do 



Recordes de Private Equity 
e Venture Capital alteram 

os negócios

Estamos vivendo 
um fenômeno 
inédito. Ao longo dos 
últimos cinco anos, 
temos observado 
a migração de um 
mercado

As grandes decisões 
sobre liderança de 
negócios, antes do-

minadas por grandes cor-
porações de capital aberto/ 
pulverizado, hoje aconte-
cem em um mercado no qual 
a principal força é o capital 
privado ou o investidor 
institucional. Os setores de 
Private Equity e Venture 
Capital têm alterado os ne-
gócios com seus recordes 
de investimentos no Brasil 
e no mundo. 

Até o ano passado, o inves-
timento global desses seto-
res, que não havia atingido 
mais de US$ 100 bilhões 
em um trimestre, superou 
em muito esse montante, 
alcançando a marca recorde 
de US$ 160 bilhões em um 
único trimestre em 2021. No 
Brasil, segundo uma pesqui-
sa realizada pela Associação 
Brasileira de Private Equity 
e Venture Capital e pela 
KPMG, os investimentos de 
fundos de venture capital 
em startups atingiram R$ 
33,5 bilhões nos primeiros 
nove meses de 2021, um re-
corde histórico. O volume é 
três vezes maior que o valor 
aportado nessas empresas 
no mesmo período de 2020. 

Em decorrência dessa mo-
vimentação global, estamos 
vendo uma volta a uma era 
do “capitalismo de dono”. 
Mesmo com muitos IPOs, 
a figura de um controlador 
ou grupo de investidores 
relevantes voltou, o que 
tem aberto espaço para um 
novo perfil de executivo, 
diretamente relacionado 
ao controle ou com muita 
influência na gestão da em-
presa, como é comum em 
empresas familiares. Ainda 
que não seja uma família, ele 
gerencia o capital de tercei-
ros, mas o comportamento é 
como se fosse de dono. Essa 
realidade é muito diferente 
da vivida por empresas de 
controle pulverizado, em 
que não se define quem é 
o dono. 

Existem os conselheiros 
de administração, inde-
pendentes, representando 
toda a base de capital, mas 
não existe a figura de um 
controlador. Esse fenômeno 
gerou dois fatores globais: 
a emergência do capital 
privado controlando ou 
influenciando um número 
sem precedentes de em-
presas ao redor do mundo; 
e, no momento em que al-
cançaram essa posição sem 
precedentes de influência e 
controle, tomaram a frente 
na decisão sobre pessoas: 
quem colocar nos conselhos 
ou nos comitês executivos, 
em situações muito com-
plexas ou de grande escala. 

O Brasil, assim como 
outras economias, está 
alguns passos atrás na de-
mocratização do mercado 
de capitais. A possibilidade 
de qualquer indivíduo poder 
investir na Bolsa aconteceu 
em outros mercados há 20 
ou 30 anos. Até há bem 
pouco tempo, nosso país 
era caracterizado por em-
presas familiares e por um 
mercado de capitais restrito 

e pequeno, com regras de 
governança que geravam 
insegurança e deixavam o 
investidor individual pouco 
protegido. Apenas com a 
formação da B3, as regras de 
governança ficaram claras e 
alinhadas com os mercados 
mais desenvolvidos. 

O fato é que o país está 
passando por uma onda já 
vista em outros mercados 
há décadas. Em empresas 
de Fundos Privados e não 
mais familiares, as famílias 
brasileiras tradicionais não 
serão os grupos controlado-
res. No futuro, serão grupos 
representando fundos de 
investimento que agem 
como donos, nomeiam 
diretamente conselheiros 
e CEOs, como as famílias 
faziam, mas não se guiam 
por relações familiares para 
as tomadas de decisão da 
liderança. 

Esse será um processo 
pelo qual o Brasil vai passar. 
Já vimos isso acontecer em 
outros mercados onde atu-
amos: quando um processo 
de liderança ou economia 
vem atrasado, normalmente 
queima etapas. Por aqui 
não será diferente. O Brasil 
queimará etapas, e não se-
rão necessárias décadas de 
predominância de empresas 
de capital pulverizado, sem 
controlador. 

É obvio que haverá uma 
série de empresas com 
controle pulverizado, como 
no mundo todo. Apenas a 
emergência do controlador 
privado acontecerá mais 
rapidamente, paralela ao 
processo de democratiza-
ção do investimento em 
mercado de capitais que es-
tamos assistindo. Ao mesmo 
tempo o perfil do executivo 
recrutado muda de um co-
laborador ou empregado 
para aquele de um sócio, 
alguém disposto inclusive a 
coinvestir na empresa, be-
neficiando-se diretamente 
do seu trabalho caso seja 
bem-sucedido. 

Tais executivos não pro-
curam apenas um novo car-
go ou uma carreira, mas um 
desafio, um projeto em que 
possam fazer a diferença e 
serem recompensados por 
isso. Tal movimento leva 
ao enorme crescimento de 
consultorias especializadas 
no país e isso se reflete 
no volume de projetos de 
estruturação de Conselhos 
que vêm sendo conduzidos, 
muitas vezes ainda ligados à 
abertura de capital ou à pri-
meira profissionalização do 
Conselho de Administração, 
o que já ocorreu em outras 
regiões há décadas. 

Muitas vezes, esse con-
trolador não tem a empresa 
listada na Bolsa, simples-
mente ele tem o controle, só 
que em vez de ser familiar 
é um grupo. É um fenôme-
no muito claro nos EUA e 
na Europa Ocidental, mas 
é possível ver o mesmo 
movimento em economias 
menores, como na Ásia. Não 
será diferente por aqui. Do 
ponto de vista setorial, é o 
que mais cresce, causando 
um impacto direto nas áreas 
de consultoria de Recursos 
Humanos, mas certamente 
repercutindo sobre muitos 
outros segmentos da eco-
nomia. 

(*) - Bacharel em economia pela 
UFRJ, com MBA pelo IMD em 

Lausanne, é CEO da Egon Zehnder 
(www.egonzehnder.com).

Edilson Camara (*)
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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 Distrito - Guaianases 
Mauricio Ronaldo Carvalho Novaes - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ROBSON DOS SANTOS DE NOVAIS, profissão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Ferreira de Novais e de Eliana 
Ferreira dos Santos de Novais. A pretendente: GABRIELA GONçALVES ROBERTO, 
profissão: controladora de acesso, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 24/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Sergio Roberto Filho e de Joelma Aparecida Gonçalves.

O pretendente: LUCAS RONALD CABRAL EVANGELISTA DA SILVA, profissão: 
educador socioeducativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 14/07/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Adilson Evangelista da Silva e de Rosangela Aparecida da Silva. A pretendente: 
FLáVIA SANTOS DE ARAUJO, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo Bacelar de Araujo e de 
Ana Paula Oliveira dos Santos.

O pretendente: DANILO DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São José Belmonte, PE, data-nascimento: 28/12/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Ferreira da Silva e de Diva Maria 
da Silva. A pretendente: JULIANA RODRIGUES CORREIA, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Carpina, PE, data-nascimento: 28/05/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Severino Correia 
e de Edna Silva Rodrigues.

O pretendente: JENILSON SILVA, profissão: pintor, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 22/10/1959, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Vicente Silva e de Helena Lopes da Silva. A 
pretendente: NEIDE GONçALVES SANTANA, profissão: babá, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itacarambi, MG, data-nascimento: 06/12/1975, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ezequiel Ferreira Santana e de Maria Dolôres 
Gonçalves Santana.

O pretendente: IGOR PATRICIO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonia Patricio da Silva. A pretendente: STEFFANy 
SAMIRA RODRIGUES LIMA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/2001, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Rodrigo Lima Patrocinio dos Santos e de Viviane Rodrigues 
dos Santos.

O pretendente: WANDO TIMOTIO MOURA DA SILVA, profissão: cameraman, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Moura da Silva e de Cleuza 
Timotio Moura da Silva. A pretendente: VIVIANE ALVES DE SOUZA, profissão: ad-
ministradora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juadir Ber-
nardino de Souza e de Juracy Alves de Souza.

O pretendente: WELLINGTON PADUA DO NASCIMENTO, profissão: polidor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Padua do Nascimento e de Maria 
Aparecida dos Santos. A pretendente: RAqUEL APARECIDA IZIDIO CAVALCANTE, 
profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/11/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jairo Izidio 
Cavalcante e de Georgina Maria Cavalcante.

O pretendente: WILLAME ALVES PEREIRA, profissão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Vitória do Mearim, MA, data-nascimento: 21/07/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria José Alves Pereira. A pretendente: BIANCA 
LUíZA DE OLIVEIRA, profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: Taiobeiras, 
MG, data-nascimento: 08/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Aberly Carlos de Oliveira e de Edna Luíza de Oliveira.

O pretendente: DIJALMA MOREIRA, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Presidente Juscelino, MG, data-nascimento: 26/04/1964, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de Natalicia Moreira. A pretendente: ELAINE SILVANA 
MOREIRA, profissão: passadeira, estado civil: solteira, naturalidade: Várzea Paulista, 
SP, data-nascimento: 16/04/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Octavio Moreira e de Maria da Conceição de Jesus Moreira.

O pretendente: JOãO PAULO MUNhOZ, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Carlos Munhoz e de Iracyliana Garcia Munhoz. 
A pretendente: RUTh GONçALVES CARNEIRO, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: Igaracy, PB, data-nascimento: 15/08/1993, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Carneiro da Silva e de Francisca 
Gonçalves de Assis.

O pretendente: RAFAEL TENÓRIO DA SILVA, profissão: fiscal, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1999, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Sueleide Tenorio da Silva. A pretendente: MARIANA DA SILVA 
SANTOS, profissão: atendente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 15/09/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Luciano José dos Santos e de Maria José da Silva.

O pretendente: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA FEITOSA, profissão: vendedor, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 29/05/2001, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Feitosa e de 
Marcia Coelho de Oliveira Feitosa. A pretendente: BRUNA SIMPLICIO DO CARMO, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/10/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Miguel 
Fernandes do Carmo e de Sandra Simplicio de Lima.

O pretendente: ALEF MATIAS RODRIGUES, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Orleans Rodrigues e de Nila 
Matias Evangelista. A pretendente: LUCIANA LEONORIA GOMES, profissão: con-
sultora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/08/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ilson Gomes 
da Silva e de Josefa Maria Leonoria Mandú.

O pretendente: MURILO EIZONO BARBOSA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dale Rui Barbosa e de Maria Eizono 
Barbosa. A pretendente: CAMILA DE JESUS BARSANTE, profissão: cabeleireira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1985, 
residente e domiciliada em Itapecerica da Serra, SP, filha de Sebastião Barsante e de 
Celia de Jesus Barsante.

O pretendente: AGNALDO PEREIRA DE ALMEIDA, profissão: ajudante de obras, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 22/12/1971, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco da Rocha Almeida e de Maria 
da Conceição Pereira Almeida. A pretendente: KELLy RODRIGUES DOS SANTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/07/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Balbino 
dos Santos e de Suzi Mari Rodrigues dos Santos.

O pretendente: ROGéRIO DA SILVA SEVERO, profissão: lemista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José Severo e de Neusa Marques da Silva. A 
pretendente: GRAZIELA DO CARMO DE SOUZA, profissão: operador de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 23/07/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arlindo Gomes de Souza 
e de Edna do Carmo de Oliveira de Souza.

O pretendente: FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS, profissão: auxiliar 
de loja, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Silva Santos e de 
Mirtes Ferreira do Nascimento. A pretendente: BáRBARA WENGEL RIBEIRO DOS 
SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/08/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Osvaldo Ribeiro dos Santos Filho e de Rosilene Benedita dos Santos.

O pretendente: JhONATAN LúCIO OLIVEIRA DA SILVA, profissão: bancário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 08/01/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jeferson Lucio da Silva 
e de Hedileny Oliveira da Silva. A pretendente: NUBIA CARLA DA SILVA, profissão: 
consultora técnica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/04/1990, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Edvaldo Carneiro da Silva 
e de Elinete dos Santos Silva.

O pretendente: LEANDRO ANSELMO DOS SANTOS, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jailton Gonçalves dos Santos 
e de Elisabete Dias Anselmo dos Santos. A pretendente: JENIFFER CAROLINE 
FIGUEIREDO TELES SANTANA, profissão: assistente de departamento su, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Denilson Ferreira Santana e de Celia 
Regina Figueiredo Teles.

O pretendente: LUCAS hELAMã EVANGELISTA DA CRUZ, profissão: auxiliar de ex-
pedição, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Evangelista da Cruz 
e de Zenaide de Moura Cruz. A pretendente: PATRICIA CONDORI SIRPA, profissão: 
cirurgiã dentista, estado civil: solteira, naturalidade: Bolivia, data-nascimento: 04/01/1999, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Roger Condori Huarahuara e de For-
tunata Sirpa Paucara.

O pretendente: FLáVIO ROBERTO GONçALVES, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 06/02/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Gonçalves e de Maria Rosa 
Neves Gonçalves. A pretendente: CARLA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, profis-
são: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/04/1980, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Luiz Carlos Pereira dos 
Santos e de Elza Maria de Jesus.

O pretendente: WESLEy hENRIqUE DOS SANTOS, profissão: leiturista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/2001, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Domingos Vieira dos Santos e de Silvana 
Aparecida do Sacramento. A pretendente: JULIA DE LOURDES VICENTE, profissão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, 
data-nascimento: 28/03/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Israel Vicente e de Giane Aparecida Rufino.

O pretendente: WESLEy RODRIGO DE SOUZA, profissão: manobrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/09/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Tenorio de Souza e de Carmen Rejane 
dos Santos Souza. A pretendente: CARLA SIMONI MARTINS SANTOS, profissão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 05/02/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Carlos Ribeiro 
dos Santos e de Maria Aparecida Martins Santos.

O pretendente: DIOGO DA SILVA VIEIRA, profissão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 21/06/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco da Silva Vieira e de Rosa Bruno da Cruz. 
A pretendente: BRUNA OLIVEIRA DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson Luiz da Silva e de Eveline Antonia Oliveira.

O pretendente: ALCIDES ALVES DE JESUS FILhO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alcides Alves de Jesus e de Neuza de Oliveira Jesus. 
A pretendente: CLEISE ROChA FARIAS, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Alves Farias e de Maria Rocha Farias.

O pretendente: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Luiz da Silva e de Eveline Antonia 
Oliveira. A pretendente: DANIELE RAMOS NASCIMENTO, profissão: auxiliar adminis-
trativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Damiao do Nascimento 
e de Elenei dos Espirito Santo Ramos.

O pretendente: yURI MARTINS SANTOS, profissão: auxiliar técnico de educação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 22/03/1995, residente 
e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Edson Pires dos Santos e de 
Yolanda Martins de Araújo. A pretendente: ANDRESSA OLIVEIRA, profissão: peda-
goga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Andre Martins de Oliveira 
e de Priscila Oliveira Moreno.

O pretendente: PEDRO hENRIqUE DA SILVA FERREIRA, profissão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1999, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Ferreira e de Ana Paula da Silva Vieira. 
A pretendente: ELEN SILVA DE ARAUJO, profissão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edcarlos Martins de Araujo e de Rita Pereira da Silva.

O pretendente: VITOR DA SILVA GOMES, profissão: embalador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/2000, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Ricardo Lourenço Gomes e de Janaina Aparecida da Silva. A preten-
dente: CAMILLy BEATRIZ VIEIRA TELES, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/2004, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Andre Rodrigues Teles e de Fabiana Vieira da Silva.

O pretendente: RODRIGO LIMA DA SILVA, profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Luiz da Silva e de Jussara Rodrigues Lima. 
A pretendente: CINTIA KARINE MEDEIRAS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Sonia Medeiras.

O pretendente: ADRIANO DOS SANTOS SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 25/09/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gomes da Silva e de Adenilza Pereira dos 
Santos. A pretendente: LETICIA BORGES, profissão: autônoma, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecida Celia Borges.

O pretendente: SIMPLE ENyINNAyA, profissão: barbeiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Nigéria, data-nascimento: 20/12/1999, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Simple Nwagwu e de Confidence Simple Ngozi. A pretendente: 
SABRINA SUELEN ALVES DA CRUZ, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/01/1997, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gildicleia Alves da Cruz.

O pretendente: WAGNER MERENCIO DE OLIVEIRA, profissão: empreendedor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cosmo Neto de Oliveira e de Maria 
José Merencio de Oliveira. A pretendente: LILIANE SANTOS DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rubens Pereira da Silva e 
de Maria das Graças Santos de Oliveira.

O pretendente: ALEx SILVA DA COSTA, profissão: analista de infraestrutura, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 03/01/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José da Costa e de Ce-
lestina da Silva Costa. A pretendente: íSILA MARIA PEREIRA, profissão: assistente 
jurídica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Valdecir Pereira e de 
Rosineide da Silva Pereira.

O pretendente: JACINTO JOSé DOS SANTOS, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santa Cruz, PB, data-nascimento: 22/08/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco dos Santos e de Maria Rosa da Conceição. 
A pretendente: BEATRIZ DE CASTRO NETO, profissão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Wanderley José Neto e de Cleonice Galvão de Castro.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA ARAUJO, profissão: almoxarife, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato de Araujo e de Ana Beatriz Correia 
da Silva Araujo. A pretendente: ThAIS REGINA DIAS SILVA, profissão: contadora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Domicio Silva e de Maria Jose Dias.

O pretendente: WESLLEy RAFAEL DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Celestino da Silva e de Inês dos Santos 
Gomes. A pretendente: ANA BEATRIZ DA MATA FERNANDES, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz da Silva Fernandes Junior e de 
Ana Cristina Paula da Mata.

O pretendente: ARLOS BENEDITO DE SOUZA, profissão: açougueiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Nanuque, MG, data-nascimento: 10/10/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos de Souza e de Maria Valdeci dos Santos de 
Souza. A pretendente: ALESSANDRA BALIEIRO DE SOUSA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João José Filho e de Sueli Rosa Balieiro.

O pretendente: ALExANDRE CREPALDI DE LIMA, profissão: líder de produção, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1995, residente e 
domiciliado em Taboão da Serra, SP, filho de Wanduy Eusébio de Lima e de Antonia de 
Fátima Lima. A pretendente: ANDRESA MENDES MADUREIRA, profissão: analista 
de R.H., estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cleomar Tiago Madureira 
e de Heloisa Mendes Madureira.

O pretendente: GILSON LUCAS DE ARAUJO, profissão: técnico de eletrônica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 18/06/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luzimare da Silva Araujo. A preten-
dente: VANESSA TRAVAGLIA PEREIRA, profissão: assistente administrativa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Paulo Tavares Pereira e de 
Gislene Travaglia Pereira.

O pretendente: WAShINGTON CASAROTO ARAUJO, profissão: bombeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Goes de Araujo e de Antonia 
Casaroto Meireles de Araujo. A pretendente: JACqUELINE BISPO DE OLIVEIRA, 
profissão: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 14/12/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Josue Gomes de Oliveira e de Nilva Bispo da Cruz.

O pretendente: FELIPE CRUZ DE JESUS, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Pojuca, BA, data-nascimento: 22/09/1993, residente e domiciliado em Feira 
de Santana, BA, filho de Francisco Pires de Jesus Júnior e de Simone Cruz de Jesus. A 
pretendente: TATIANA FERREIRA BARBOSA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itaíbe, PE, data-nascimento: 03/01/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ildo Elias Barbosa e de Severina Ferreira Barbosa.

O pretendente: MARCIO RIBEIRO DA COSTA, profissão: técnico montador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moisés Ribeiro da Costa e de Maria 
das Graças Costa. A pretendente: JAMILE DOS SANTOS SANTANA, profissão: sín-
dica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Almeida Santana 
e de Joelita dos Santos Almeida.

O pretendente: EDINALDO ALVES DE BRITO, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itapagipe, MG, data-nascimento: 08/12/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Alves de Brito e de Maria Divina 
Fernandes dos Santos. A pretendente: VIVIANE GUILhERME ESMAIL DA SILVA, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 16/05/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Esmail Filho e de Abigail Ivan Guilherme Esmail.
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Aplicações do Alumínio 
alavancam o mercado 

de energia solar

Alternativas que 
corroboram para 
um consumo mais 
consciente de 
energia e redução de 
impactos ambientais 
têm conquistado 
cada vez mais 
espaço

 

Diante disso, o merca-
do de energia solar 
vem ganhando no-

vos adeptos, por tratar-se de 
uma fonte limpa e renová-
vel. Neste contexto, outras 
indústrias têm apoiado o 
desenvolvimento do setor, 
como é o caso da meta-
lurgia. E, com as diversas 
aplicações do Alumínio, 
é possível oferecer bene-
fícios estratégicos a este 
mercado.  

Atualmente, o Brasil ocu-
pa a 4ª posição entre os 
países que mais cresceram 
em 2021 na capacidade em 
energia fotovoltaica, com 
novos 5,7 GW (Gigawatt) no 
último ano, de acordo com 
apuração realizada pela 
Absolar, a partir de dados 
da Aneel e da Agência Inter-
nacional de Energias Reno-
váveis (IRENA). Segundo 
a Absolar, hoje o Brasil 
conta com 15 GW na fonte 
solar, R$ 78,5 bilhões de 
investimentos acumulados 
e mais de 450 mil empregos 
gerados desde 2012. 

Tais números ajudaram 
a evitar a emissão de 20,8 
milhões de toneladas de 
CO2 na produção de ele-
tricidade. O segmento de 
energia fotovoltaica englo-
ba dois meios principais: o 
de energia centralizada, que 
agrega as grandes usinas 
e/ou fazendas solares e a 
energia distribuída, que se 
refere aos sistemas residen-
ciais e de pequenas e médias 
empresas, que contam com 
placas solares nos telhados. 

Nessas instalações, o Alu-
mínio aparece na fabricação 
dos perfis empregados nos 
painéis solares, em forma de 
esquadrias ou perfis tubula-
res. Vale destacar que, com 
o crescimento de novos pro-
jetos voltados para o setor, 
surge a necessidade de uma 
constante modernização e 
revitalização nas linhas de 
transmissão e distribuição 
de energia. Para ajudar tal 

sistema a funcionar, essas 
linhas são, em sua grande 
maioria, constituídas por 
cabos de Alumínio, que 
representam um volume 
considerável do consumo. 

As vantagens já conheci-
das do metal, como menor 
custo, leveza, boa adaptabi-
lidade térmica e resistência 
mecânica, também são 
fundamentais nos sistemas 
de energia proveniente do 
Sol. Além disso, o Alumínio 
apresenta um efeito deco-
rativo nos perfis e ainda 
contém uma excelente con-
dutividade elétrica, no caso 
das redes de transmissão e 
distribuição.   

O investimento em ener-
gias renováveis, como a 
solar, é uma pauta cada vez 
mais emergente no que diz 
respeito às agendas susten-
táveis e de proteção ao meio 
ambiente. Além da luz solar, 
há outras fontes naturais 
com imensa disponibilida-
de, como a eólica, por meio 
dos ventos, e a off shore, 
através das marés. Neste 
cenário, o Alumínio soma-
se a essas alternativas, 
principalmente, quando é 
produzido nacionalmente, 
que é obtido com um grau 
considerável de energia 
limpa, por meio do uso das 
hidrelétricas. 

O metal conta ainda com 
alto índice de reciclagem, 
o que beneficia os aspec-
tos sustentáveis das duas 
indústrias. O fato é que o 
mercado de energia foto-
voltaica tem um espaço 
promissor no Brasil. O país 
tem apostado no uso mais 
intensivo de tecnologias 
para este meio e tem fácil 
acesso a, praticamente, 
todas as fontes de energia 
renováveis. 

Desta forma, é preciso se-
guir investindo na instalação 
deste serviço, para garantir 
mais ganhos sustentáveis e 
a diminuição no consumo 
energético. E, neste aspec-
to, o Alumínio pode ser um 
grande aliado por apresen-
tar um preço mais acessível 
se comparado a outros 
metais e ser infinitamente 
reciclável, o que resultaria 
em maior economia e forte 
crescimento para ambos os 
segmentos.

(*) - É Diretor Geral da 
Termomecanica, empresa líder na 

transformação de cobre e suas ligas.

Luiz Henrique Caveagna (*)

#tenhacicatrizes

Alessandro Saade

E o Mc Picanha, adivinhe...  
não tinha picanha!   

(Do fast food ao Slow Food)
Alessandro Saade

... e o Mc Picanha, adivinhe, não tinha picanha.

FATO
Não sei o que mais me espanta: uma empresa 

ultra processar alimentos há tanto tempo que 
acredita ser normal o seu produto não ter em 
seus ingredientes a carne que deu nome ao 
sanduiche; a agência embarcar junto numa 
campanha publicitária milionária e agressiva 
ou; os consumidores nutrirem (desculpem o 
trocadilho) uma expectativa de receber algo 
natural das grandes redes de lanchonete. Deu 
tanta confusão que a rede tirou o sanduiche do 
cardápio.

Fast food é antônimo de natural. Sem nenhum 
juízo de valor - pelo menos por enquanto. É 
o modelo do negócio. Assim como todas as 
grandes indústrias que produzem e processam 
alimentos.

Quem, aparentemente, pode ter algumas 
soluções menos processadas é rede Giraffas, 
que oferece pratos prontos em seus cardápios 
e agora lança duas marcas, aproveitando o 
bom momento do segmento, alavancado pelas 
entregas durante a pandemia. Uma das marcas, 

a Saffari, focada em delivery, usa o inteligente 
modelo de dark kitchen.

Para ilustrar, compartilho a matéria onde um 
casal, nos Estados Unidos, encontrou embala-
gens de lanches do Mc Donald's, durante uma 
reforma em sua casa. Dentro das embalagens 
- que foram usadas até 1961, ou seja têm mais 
de 60 anos! - encontraram batatas fritas com 
aparência bem próxima das originais, encontra-
das nas lojas da rede. Isso mesmo, uma batata 
que não se desintegra ou decompõe por 60 anos!

Mas nem tudo está perdido. Como contra-
ponto, trago a provocação do movimento Slow 
Food. Já ouviu falar?

CONTRAPONTO
Nasceu em 1986, em Roma, por iniciativa do 

chef italiano Carlo Petrini e um grupo de ativis-
tas, buscando se posicionar como contraposição 
filosófica, ideológica e política ao movimento de 
aceleração da vida e, principalmente, da alimen-
tação. Segundo ele, e concordo plenamente, "É 
inútil forçar os ritmos da vida. A arte de viver 
consiste em aprender a dar o devido tempo às 
coisas."

Em 1998 foi criado oficialmente The Interna-
tional Slow Food Moviment, integrando diversos 
chefs do mundo todo e publicando seu mani-
festo. Vale a pena conhecer. No Brasil também 
atuam e com algumas iniciativas de fomento à 
economia circular.

O ponto aqui é conhecimento, valores, pre-
missas e escolhas. Não simpatizo com nenhum 
dos extremos. Acredito que tudo em excesso 
seja prejudicial, da comida ao ativismo político, 
do trabalho ao ócio, do natural ao processado.

Mas aqui é sobre você. Sobre ter em suas mãos 
as informações necessárias para criar a sua opinião 
e tomar as suas decisões, com suas respectivas 
consequências. Simples assim: escolhas.

AINDA SOBRE ALIMENTAÇÃO
Não sei se percebem a quantidade de opor-

tunidades existentes para os empreendedores 
PME. Desde benchmarks para o seu negócio 
de alimentação, até a participação na cadeia, 
do fornecimento dos vegetais, da logística, das 
embalagens, à gestão das redes sociais e cam-
panhas de marketing digital. Isso sem falar em 
poder replicar o modelo em cidades de menor 
porte, onde não há volume suficiente para as 
grandes redes, mas é suficientemente grande 
para você e seu negócio.

DARK WHAT?
Intencionalmente não expliquei o modelo de 

Dark Kitchen / Ghost Kitchen para aproveitar 
a oportunidade de fazer isso em áudio e de 
forma divertida. Conversei com Sandro Bada-
ró e Gabriela Mayer sobre o assunto. Confira 
no podcast este episódio da minha coluna na 
Band News FM.

EM TEMPO
Ele vai voltar. (o tal sanduíche)

(*) É Fundador dos Empreendedores Compulsivos, 
é também executivo, autor, professor, palestrante e 

mentor.  Possui mais de 30 anos de experiência atuando 
com grandes empresas e startups brasileiras, tornando-

se referência no universo do empreendedorismo 
no Brasil. Formado em Administração pela UVV-

ES, com MBA em Marketing pela ESPM e mestrado 
em Comunicação e Mercados pela Cásper Líbero, 

especializou-se em Empreendedorismo pela Babson 
College e em Inovação por Berkeley. Atualmente é 
Superintendente Executivo do ESPRO, instituição 

sem fins lucrativos que há 40 anos oferece aos jovens 
brasileiros a formação para inserção no Mundo do 

Trabalho.

Mas, mesmo com a 
expansão do co-
mércio exterior, 

restam muitas dúvidas no 
que diz respeito às isenções 
fiscais e como utilizá-las 
para desburocratizar a 
atuação internacional das 
empresas brasileiras.

O Drawback, por exem-
plo, é um grande aliado 
quando se trata de sus-
pensão ou isenção do pa-
gamento de tributos. “Em 
resumo, é um benefício 
concedido pelo Governo 
que permite às empresas 
adquirirem seus insumos 
no mercado interno ou im-
portação sem o pagamento 
de impostos, visando a 
posterior exportação dos 
bens que produz”, explica 
Fábio Pizzamiglio, diretor 
da Efficienza, empresa 
especializada em comércio 
exterior que detém 4% do 
market share nas emissões 
de Drawback Isenção no 
Brasil.

Essas normas são meca-
nismos que reduzem a car-
ga tributária e aumentam a 
produtividade do negócio. 
“Em alguns casos, é possí-
vel reduzir em até 50% os 
custos de produção, o que 
impacta na hora de expan-
dir para novos mercados. 
Inclusive, temos clientes 
que já economizaram mais 
de R$ 1 milhão em qua-
tro meses só utilizando o 
Drawback”, afirma Fábio. 

O Drawback, caracteriza-
do pela facilidade em sua 

A expansão do negócio será mais efetiva se outros 
regimes forem adotados.

Regimes aduaneiros especiais 
fortalecem a balança comercial

De acordo com Ministério da Economia, na última semana, a balança comercial brasileira registrou um 
superávit de US$ 15,3 bilhões no acumulado do ano, um crescimento de 1,3% que superou a marca de 2021

palmente por impactar no 
crescimento do comércio 
exterior no nosso país”, 
analisa Fábio.

Mas, o especialista expli-
ca que, em alguns casos, 
a expansão do negócio 
será mais efetiva se outros 
regimes forem adotados, 
como é o caso do Regime 
Aduaneiro de Entreposto 
Industrial sob Controle 
Informatizado (Recof). 
Ele possibilita ao usuário 
importar ou adquirir no 
mercado local mercadorias 
com suspensão de tributos 
onde parte destas merca-
dorias devem ser subme-
tidas à industrialização, 
podendo ser destinadas 
posteriormente tanto ao 
mercado interno quanto 
ao externo. 

Sempre lembrando que 
o Recof, diferentemente 
do Drawback possui um 
número maior de pré-re-
quisitos e é necessário ter 
a exportação como algo 
consolidado dentro da em-
presa. Contudo, é preciso 
uma análise cautelosa para 
que haja economia efetiva 
em cada negócio. “A dica 
é buscar assessoria ou 
aconselhamento acerca dos 
regimes antes de consolidar 
uma estratégia de isenção 
fiscal. Esse é o principal di-
ferencial para crescimento 
e desburocratização da sua 
empresa”, conclui Fábio 
Pizzamiglio. - Fonte e mais 
informações: (https://effi-
cienza.com.br/).
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utilização e grande abran-
gência de beneficiários 
pelos poucos pré-requisitos 
exigidos, é a que atende 
uma escala maior de em-
presas. Mas, ele destaca, 
ainda, que existem outras 
opções. É um Regime 
Aduaneiro Especial que 
objetiva fomentar a expor-
tação através da redução ou 
eliminação de impostos na 
aquisição de insumos. Este 
regime é composto por três 
modalidades principais, 
sendo elas: isenção, sus-
pensão e restituição.

De modo geral, o Isenção 
é tratado como um regime 
de reposição de estoque. 
Ou seja, se nos últimos dois 
anos a empresa realizou 
exportações, ela poderá 
abrir um Drawback Isen-
ção e recomprar todas as 
matérias-primas utilizadas 
na produção destes bens 
com isenção dos tributos 
federais, tanto importados 

como nacionais.
Já no Drawback Sus-

pensão a empresa pode 
importar ou adquirir no 
mercado interno insumos 
e matérias-primas de pro-
dutos a serem exportados 
futuramente, tendo 2 anos 
de prazo para efetivar essas 
exportações. 

E, como o próprio nome já 
diz, a restituição é adotada 
quando o empresário pede 
o reembolso dos tributos 
já pagos na importação 
da sua mercadoria que 
posteriormente foi objeto 
de processo produtivo de 
mercadoria exportada. Vale 
ressaltar que a modalidade 
restitutiva encontra-se em 
amplo desuso em detrimen-
to do Drawback Isenção. 
“Diante do atual cenário 
político do Brasil e do mun-
do, este regime se torna 
um forte mecanismo para 
a retomada da economia 
no pós-pandemia, princi-

Saber o ponto de equilíbrio finan-
ceiro do negócio é fundamental, no 
entanto muitos empreendedores tem 
dificuldade de entender o que é e como 
analisá-lo.

Além de identificar o custo, a despe-
sa e o investimento, é preciso conhecer 
a quantidade de produtos ou serviços 
a serem vendidos para chegar ao lu-
cro zero. Esse é o chamado ponto de 
equilíbrio da empresa.

A especialista em gestão de finan-
ceira e preços Beatriz Machnick, da 
BM Finance Group, explica que en-
tender e reconhecer esses conceitos 
é o primeiro passo o sucesso. “Se a 
empresa vender menos unidades do 
que as definidas no ponto de equilíbrio, 
terá prejuízo. Se vender mais, terá 

lucro. Assim, os empresários devem 
se programar e se planejar para sem-
pre vender mais que seu ponto de 
equilíbrio”, explica. 

Conhecer o faturamento mínimo 
mensal para cobrir os gastos garante 
fluxo para pagamentos, reserva de 
caixa e ainda define quanto se deve 
lucrar a mais.

Para ela, a gestão financeira é muito 
mais útil para projetar o futuro da 
empresa do que para tratar do pas-
sado. “O resultado que já passou fica 
apenas na esfera de aprendizado, seja 
ele positivo ou negativo. O objetivo 
de profissionalizar o departamento 
financeiro é poder usar as finanças de 
forma assertiva como um direcionador 
para o futuro. 

Esses conhecimentos técnicos 
farão com que os danos sejam 
praticamente anulados. Quando 
passamos a ter isso como prioridade, 
temos a maturidade para organizar 
os dados dentro de uma estrutura 
para o futuro, construindo o plane-
jamento financeiro desejado”, es-
clarece. Por fim, manter as finanças 
organizadas é essencial para um bom 
fluxo de caixa. É isso que permite 
ao empresário identificar, de ma-
neira clara e objetiva, os gastos, as 
despesas e planejar o crescimento 
da corporação.

(*) - É professora, contadora, especialista em 
Controladoria e Finanças, mestre em Governança e 
Sustentabilidade. CEO e fundadora da BM Finance 

Group com sede em Curitiba.

Você conhece o seu ponto de equilíbrio?



9www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira 05 de maio de 2022

Lucia Camargo Nunes (*)
Companhia investe R$ 100 milhões em 
veículos ‘limpos’

A Ouro Verde, especialista em gestão e terceirização 
de frotas de automóveis, caminhões, máquinas e equi-
pamentos pesados, controlada pela Brookfield, investirá 
R$ 100 milhões na aquisição de caminhões movidos a ener-
gia limpa. Desse total, R$ 50 milhões serão direcionados 
exclusivamente a 100 modelos elétricos.

A iniciativa faz parte da agenda ESG da companhia, com 
práticas sustentáveis em todas as esferas do negócio e 
reflete a demanda do mercado.

As primeiras entregas contam com oito caminhões 
elétricos da JAC Motors iEV1200T, e outros 20 veículos 
movidos a GNV. 

Com facelift, Jetta recebe novo câmbio de 7 
marchas

Importado do México, a Volkswagen anuncia as vendas 
do renovado Jetta, a R$ 216.990, previsto para chegar às 
lojas este mês. A versão única GLI tem apelo mais esportivo. 

Por fora, o sedã recebeu novos para-choques dianteiro 
e traseiro, faróis e lanternas em full LED e grade redese-
nhada com detalhes em formato colmeia. A caixa de rodas 
traseiras foi alargada e, atrás, o novo difusor, também no 
design em colmeia, cerca o novo sistema de escape, agora 
com ponteiras mais ovaladas. As rodas são de 18”. 

O motor é o mesmo 2.0 TSI (turbo e com injeção direta 
a gasolina), que recalibrado gera 231 cv, acoplado ao novo 
câmbio automatizado de dupla embreagem de 7 marchas.

Volkswagen

Novo Jetta 2023.

Novos executivos
A Nissan promoveu alterações em sua estrutura de ven-

das e marketing. Tiago Castro, até então diretor sênior de 
vendas & marketing da Nissan do Brasil, assume a posição 
de vice-presidente da região Centro-Oeste da Nissan EUA. 

Ao mesmo tempo, é criada a diretoria comercial na 
estrutura da marca no Brasil, que passa a ser coman-
dada por Rodolfo Possuelo como diretor comercial, 
responsável por vendas, pós-vendas, customer quality 
e desenvolvimento da rede de concessionárias. Antes, 
Possuelo ocupava a diretoria de vendas da marca. 

Já a NeoCharge, especializada em infraestrutura de 
recarga para carros elétricos, contratou Rodrigo Carrau 
como Chief Commercial Officer (CCO), acompanhando 
o movimento de spin-off da empresa e as metas de cres-
cimento – com plano para ampliar em dez vezes a receita 
da companhia nos próximos 3 anos.

Carrau tem o objetivo de otimizar toda a operação co-
mercial da NeoCharge, com alinhamento entre a estratégia 
de vendas e as metas globais do negócio.

Rodolfo Possuelo 
novo diretor 

comercial no Brasil.

Rodrigo Carrau - CCO 
da NeoCharge.

Nissan NeoCharge

*Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor 
automotivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

Os alemães que se cuidem: BYD apresenta 
sedã elétrico de luxo

A BYD abriu a pré-venda do elétrico Han por R$ 539.990. 
A estratégia é ousada: a marca chinesa quer colocar este 
sedã grande (quase 5 metros de comprimento) no patamar 
de um esportivo para competir com similares de marcas pre-
mium, do calibre de BMW, Audi, Mercedes-Benz e Porsche.

Um dos destaques é o conjunto de baterias de lítio-ferro-
fosfato (de baixo peso) de 76,9 kWh que prometem 550 
km de alcance. Num carregador rápido, bastam 10 minutos 
para lhe dar 135 km de autonomia. 

O motor elétrico rende 494 cv. Por dentro, a cabine conta 
com acabamentos de couro, madeira e alumínio, multimídia 
de 15,3” e pacote completo de segurança.

A rede de concessionárias da BYD está em formação, com par-
cerias importantes de grupos do porte da Eurobike, GNC, Parvi, 
Dahruj, Saga, Itavema e Servopa, entre outros. A chinesa quer 
chegar até o final de 2023 com 100 concessionárias nomeadas.

Ford lança Transit Furgão
Em mais um passo de sua nova estratégia no mercado 

brasileiro, a Ford lança a versão furgão da Transit de sua 
nova divisão de veículos comerciais. 

Importada do Uruguai, vem em duas versões por preços 
entre R$ 239.900 e R$ 245.900. Para dirigir o furgão, basta 
ter CNH categoria B. 

O motor é o mesmo: 2 litros turbodiesel de 170 cv aco-
plado à transmissão manual de seis marchas. O comercial 
utiliza aditivo Arla 32. 

É um segmento relativamente concorrido. Seus principais 
concorrentes são Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato e 
Renault Master. A nova Transit está à venda na rede de con-
cessionárias Ford, que hoje conta com 100 pontos pelo país. 

Ford

FordTransit.

João Teodoro (*)   

Mas, como assim? 
Afinal, metaverso 
não é algo abstrato, 

impalpável, virtual? O que 
é isso? Por outro lado, ter-
reno, sempre se soube que 
é algo sólido, demarcável, 
em que se pode pisar e 
construir. 

A fim de aclarar essa e 
outras dúvidas, Arthur 
Igreja, convidado pelo 
Sistema Cofeci-Creci, nos 
brindou com a palestra a 
seguir resumida, a primeira 
do Saber Imobiliário III. Ele 
lembra que, em 1626, a ilha 
de Manhatan, New York, foi 
trocada com os índios que a 
habitavam por bugigangas 
estimadas em 24 dólares. 
Talvez porque não criam no 
seu pujante futuro. 

Da mesma forma, poucos 
acreditaram na internet ao 
ser aberta ao público, em 
1989. Os poucos que que 
deram crédito estão milio-
nários. Com o metaverso não 
será diferente! 

Pode ser que não nos 
interesse um “terreno” no 
metaverso, mas há estima-
tivas de que esse mercado 
atingirá rapidamente o volu-
me de 800 bilhões de dólares 
em negócios. Não dá para 
ignorar! O caso Tik Tok é 
emblemático. 

Igreja lembra que, quando 
foi lançado, numa palestra 

A distância entre ficção e realidade se encurta cada dia mais.

A revolução do metaverso e 
o mercado iumobiliário

No mercado imobiliário, um dos temas que tem chamado nossa atenção é o de que pessoas estão 
comprando terrenos no tal metaverso e pagando fortunas por eles.

a evolução. 
O MV tem três ambientes 

essenciais: 1. Virtual (3D), 
onde não há limites físicos, 
como a gravidade, por 
exemplo; 2. Imersivo; e 3. 
Social. No MV, as tecnolo-
gias têm de amadurecer ao 
mesmo tempo. Os óculos, 
o smartphone, a conexão 
5G de baixíssima latência 
(instantaneidade). Hoje, 
não há cabos. Tudo está 
no próprio objeto: óculos, 
smartphone, hand compu-
ter etc.

Existem muitos MVs, e 
outros poderão ser criados, 
em função da concepção de 
cada criador. Seus espaços 
são limitados, como o são 
nas cidades reais, por op-
ção de seus criadores, para 
que seus “terrenos “sejam 
raros, disputados e caros. 
Celebridades “constroem” 
casas e palcos no MV e 
nelas recebem milhares 
de fãs. Isso é impossível 
na vida real. Enfim, o MV 
é algo entre o mundo físico 
(3D) e o virtual (2D). É um 
mercado de ostentação, de 
criptomoedas, de NFTs. 
Mas há muito espaço para 
os Corretores de Imóveis. 
A quem se interessa, é bom 
aprender e ficar de olho!

(*) - Graduado em Direito e Ciências 
Matemáticas, ex-professor de 

Matemática, Física e Desenho na PUC/
PR, é empresário da construção civil 
e presidente do Sistema Cofeci-Creci 

(https://www.cofeci.gov.br/).

para 4,5 mil pessoas, apenas 
quatro ou cinco conheciam 
o aplicativo. Quase todos 
diziam que não o usariam. 
Hoje, tornou-se um gigante. 
O metaverso notabilizou-se 
em outubro de 2021, quando, 
em sua alusão, a empresa 
Facebook assumiu o nome 
META. Na ocasião, Mark 
Zuckerberg exibiu seu avatar 
e como podia incorporá-lo 
com facilidade. 

O metaverso, porém, 
não é novo. Há cerca de 
30 anos, Neal Stephenson 
já o definia em sua obra 
Snow Crash. Os jogos ele-
trônicos The Sims (2000) 
já simulavam a sociedade 
no mundo virtual. Da mes-
ma forma, o Second Life 
simulava a vida real em 

3D, por meio de avatares; 
o filme O Jogador nº 1, de 
Steven Spielberg (2018); a 
série Black Mirror (2011). 
Todos já dimensionavam 
o que viria a ser o mundo 
tecnológico do metaverso. 

Um dos últimos episódios 
de Black Mirror ficcionava 
uma lente de contato, hoje 
em fase final de testes para 
comercialização. A distân-
cia entre ficção e realidade 
se encurta cada dia mais. 
Não raro, a notícia real 
parece pertencer à ficção. 
Em 2016, Zuckerberg dizia 
que o futuro seria uma com-
binação de conectividade 
com inteligência artificial 
e realidade virtual. Mas 
tudo leva tempo. Por isso, 
é importante acompanhar 
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O mercado de startups representa 
uma tendência, em uma definição sim-
ples, um fundamento mais concreto, 
seu crescimento começa com uma curva 
ascendente, tem sua curva exponencial, 
e se estabelece como padrão. 

As demandas atuais são resolvidas 
com soluções escaláveis e flexíveis quase 
sempre baseadas em tecnologia de forma 
inovadora, como forma de reinventar o 
mercado estabelecendo uma nova forma 
de fazer as coisas. Nem as restrições da 
pandemia frearam esse mercado em 2020, 
quando o acumulado de investimentos 
chegou a US$ 2,94 bilhões segundo o le-

vantamento Inside Venture Capital Brasil.
Em 2021, o Brasil contabilizava 14.065 

startups, sendo 47% delas direcionadas 
ao público alvo B2B, no qual empresas 
contratam empresas. É um tipo de empre-
endimento que veio para dar um “start” em 
um novo modelo de negócio, auxiliando 
de forma inovadora, com benefícios que 
incluem facilidade, aprendizado e cola-
boração. A startup Gasola nasceu com 
o propósito de ajudar grandes, médias e 
pequenas transportadoras a terem acesso a 
melhores negociações no preço do combus-
tível, visando agilizar e flexibilizar a gestão 
de abastecimento de frota. Dessa forma, as 

startups tem mais agilidade no ambiente 
corporativo, de modo que as jornadas se 
tornam mais flexíveis, e assim, o atendimen-
to ao cliente é ainda mais rápido e focado. 
Segundo o CEO e fundador, Ricardo Lerner, 
as diferenças entre as empresas conven-
cionais e as startups se destacam por dois 
fatores: Agilidade e flexibilidade. É natural 
empresas grandes, com marcas consolida-
das, terem muitos processos e uma lenta 
tomada de decisão, e isso é sentido pelos 
clientes. Em uma startup como o Gasola, 
capacitamos muito os colaboradores e 
damos empoderamento para eles tomarem 
as melhores decisões pensando sempre no 

cliente. Quem não inova atualmente, não 
se mantém no mercado. 

Além de serem fontes de aprendizado 
constante, por serem empresas que estão 
começando, os colaboradores se sentem 
motivados em busca de melhores resul-
tados e oportunidades, o que gera um 
ambiente colaborativo mais saudável, 
no qual o time é fortalecido e todos os 
colaboradores têm chance de participar 
das decisões.

Por meio de uma plataforma online, 
a startup oferece soluções ideais para 
aqueles que contratam seus serviços, a 
partir de uma comparação KM/litro as 

transportadoras têm auxílio por meio de 
um controle de abastecimento, acompa-
nhamento da emissão de carbono de cada 
veículo, rankeamento de performance e 
conciliação financeira dos abastecimentos 
com postos parceiros. Um modelo de ne-
gócio que preza pela excelência, já que a 
palavra chave é inovação. 

“Nos preocupamos em construir nossa 
solução com as transportadoras e postos. 
Isso naturalmente tem nos ajudado a 
criar soluções extremamente relevantes 
e simples. E isso dá muito resultado para 
nossa rede.”, finaliza Ricardo. - Fonte e 
outras informações: (www.gasola.net).

Soluções de Startups para crescimento de seus negócios

Raphael Mello (*)
 

O mundo dos marketplaces, ou 
das vitrines virtuais, está extre-
mamente presente no dia a dia 
do consumidor. De acordo com 
uma pesquisa da Mastercard, 
divulgada em outubro passado, 
o número de empresas que 
migraram para o online no ano 
de início da pandemia foi 208% 
maior do que no ano anterior.

Com os diversos benefícios 
estratégicos proporcionados 
pelos marketplaces, é possível 
vermos gigantes tomando o 
mercado e tornando o ambiente 
ainda mais competitivo. Com 
isso, para aqueles que desejam 
ocupar espaço nesse nicho, é 
necessário planejar as melho-
res formas de monetizar o seu 
próprio negócio.

É interessante ressaltar que, 
além das maneiras apresenta-
das aqui, ainda há a possibili-
dade de adoção de um modelo 
híbrido, que combina dois ou 
mais modelos de monetização. 

O melhor vai depender do pro-
duto e dos resultados desejados 
pelos vendedores e plataformas. 
Conheça, a seguir, cinco formas 
de monetizar seu marketplace:
 1) Comissão - Neste pri-

meiro modo, a plataforma 
de marketplace recebe 
uma porcentagem das 
transações realizadas 
em compras. Os modelos 
que mais se adequam a 
esse tipo de monetização 
são os de serviços e de 
aluguel (como Uber e 
Airbnb), que recebem 
uma taxa de cada compra 
feita pela plataforma. 

 2) Logística - Sabemos que 
a logística é parte funda-
mental da experiência do 
consumidor. Oferecer o 
serviço logístico da em-
presa para os vendedores 

de sua plataforma é uma 
forma de oferecer um 
atendimento de qualida-
de e de monetizar o seu 
marketplace por meio 
desse setor.

 3) Receita financeira - 
Neste modelo, o intuito 
é oferecer uma solução 
para que o parceiro do 
marketplace consiga in-
vestir ainda mais em seu 
próprio negócio. Por 
meio do oferecimento de 
crédito disponibilizado 
pela plataforma, é pos-
sível proporcionar uma 
melhora nos negócios dos 
vendedores e garantir o 
pagamento das parcelas 
durante o repasse das 
comissões.

 4) Mídia patrocinada 
- Por meio do modelo 
de mídia patrocinada, a 
plataforma vai ter acesso 
à visualização dos usu-
ários. Anúncios antes 
de vídeos e séries e nas 
redes sociais, em que 
produtos são veiculados 
para públicos pré-defini-
dos, já analisando gênero, 
idade, localização e mais, 
servem para todos os 
modelos de marketplace 
e dão uma visibilidade 
maior para a plataforma.

 5) Assinatura - Por fim, 
ainda há o modelo de as-
sinatura. Nesse modo, os 
usuários são incentivados 
a pagar por versões mais 
completas de aplicativos 
e ter mais ferramentas 
de determinado serviço. 
Como exemplo, o modelo 
de negócio de muitos 
streamings, que oferecem 
suas versões “premium”.

 
(*) - É CEO da LTM, empresa 

integrante da holding Vertem 
(https://vertem.com/).

Cinco formas de monetizar 
seu marketplace




