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Desde 2017, quando, segundo a CNI (Confederação Nacional da 
Indústria), a falta de segurança custou R$ 365 bilhões ao país, algo em 
torno de 5,5% do PIB, o Brasil passou por uma mudança de governo 
e o mundo foi assolado por uma pandemia e uma guerra.   

A importância da gestão de custos na 
Segurança Empresarial

De acordo com dados da PwC, as Pequenas e Médias Empresas 
são responsáveis por 30% do PIB brasileiro.   

Confira seis etapas básicas de segurança 
de TI para PMEs

Ter crédito é algo importante para quem precisa que bancos, lojas 
e empresas emprestem dinheiro quando for preciso.   

Dicas importantes de como aumentar a 
pontuação de crédito do CPF
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News@TI

Evento do Fórum Brasileiro de  
Internet das Coisas

@No dia 10, o FBIoT promoverá o webinário “Inteligência 
Artificial no Brasil: Iniciativas e Avanços”. O evento é 

gratuito e acontecerá entre 14h30 às 16h30. Mais informações 
e inscrições em https://www.sympla.com.br/inteligencia-artifi-
cial-no-brasil-iniciativas-e-avancos__1566409. Será uma ótima 
oportunidade para conhecimento do que vem sendo feito na 
área de IoT em nosso país, além da possibilidade de networking.    

  Leia a coluna completa na página 6
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Ao longo dos anos, diversas 
técnicas vêm sendo empregadas 
nas indústrias para melhorar a 
rotina de trabalho e auxiliar na 
automatização e prevenção de 
danos nas fábricas. 

O setor de manutenção inserido nas 
indústrias é visto como estratégico, 

já que com ele é possível otimizar recur-
sos, reduzir custos e melhorar as rotinas 
no chão de fábrica.

Entre as soluções, existe a manuten-
ção corretiva, preventiva, a preditiva e 
a prescritiva. Atualmente, a corretiva é 
a que mais gera gastos as indústrias e 
só é possível de se ter uma manutenção 
preditiva eficiente se for antecedida por 
uma preventiva bem realizada.

A Tractian, empresa que oferece um 
dos mais modernos sistemas de monitora-
mento industrial do mercado, já antecipou 
mais de 3000 falhas, sendo as mais comuns 
detectadas: desbalanceamento (53%), 
desalinhamento (23%), folga mecânica 
(21%) e cavitação (5%) das máquinas. 
As indústrias que adotam a análise diag-
nóstica, aliando manutenção preditiva 
e prescritiva, por exemplo, conseguem 
otimizar recursos, tempo e aumentar a 
produtividade no seu dia a dia. 

“É como se a rotina de manutenção 
fosse uma espécie de triagem médica. 
A doença (neste caso, a falha potencial 
de um ativo) é determinada de acordo 
com seu nível de criticidade. A partir daí, 
avalia-se a necessidade ou não de ‘con-
sulta’, ou seja, do deslocamento de um 
especialista até o local para inspecionar 
o ativo de perto”, explica Igor Marinelli, 
co-CEO e fundador da Tractian.

De acordo com pesquisa feita pela 

Como a indústria pode diminuir gastos  
e prevenir falhas
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 Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), até 2016, 63% das empresas 
utilizavam novas tecnologias digitais em 
suas rotinas, e apenas 48% pretendiam 
adotar as inovações tecnológicas. Em 2018 
houve um aumento, o número passou de 
63% para 73%, devido ao interesse das 
empresas pela Indústria 4.0. 

O avanço tecnológico permite o uso 
de sensores IoT (Internet das Coisas) 
aliados a uma plataforma que recebe, 
classifica e analisa estes dados por meio 
de inteligência artificial e machine learning, 
resulte em um sistema integrado e asser-
tivo que consegue determinar a tomada 
de decisões, não apenas indicando os 
possíveis problemas que um ativo pode 
apresentar, como também indicando o 
tipo de manutenção mais adequado a ser 
feito para evitar aquela falha. 

“Dessa forma, todos os ativos monito-
rados são avaliados em tempo real e de 
forma automática, sem que seja preciso 
contratar uma empresa terceirizada ou 
qualificar profissionais para performar 
atividades preditivas definidas aleatoria-
mente e em períodos muito espaçados”, 
comenta Marinelli. 

É importante pontuar que até 2018 
apenas 21% das empresas utilizavam 
tecnologias de coleta, processamento e 
análise de grandes quantidades de da-
dos (big data), e somente 9% adotaram 
tecnologias de sistemas inteligentes de 
gestão, como a Inteligência Artificial. 

“Com isso, vemos que pelo menos 
sete em cada dez grandes indústrias 
pretendem ou utilizam tecnologias digi-
tais em sua rotina, o que mostra avanço 
e uma maior preocupação dos setores 
industrial e empresarial”, pontua o co-
-CEO. O sistema preditivo, que une os 
sensores IoT ao software de gestão da 
manutenção TracOS™,  traz todas as 
funcionalidades que aliam manutenção 
preditiva e prescritiva, além do monito-
ramento online e gestão automatizada 
das ordens de serviço. 

”Com ele, é possível verificar métricas, 
gerar relatórios e ordens de serviço, au-
tomatizar preventivas e organizar todo 
o processo das rotinas da manutenção 
industrial”, explica Marinelli. Além disso, 
a própria inteligência artificial da plata-
forma faz a prescrição, ou seja, indica as 
possíveis causas da falha no ativo e quais 
ações devem ser tomadas para resolvê-la. 

Isso poupa tempo e esforço da equipe 
de manutenção, que não precisa analisar 
manualmente o problema e testar dife-
rentes inspeções para apenas depois des-
cobrir o que de fato aconteceu no ativo.

 
"A manutenção prescritiva é um nível 

acima da preditiva, mas uma completa 
a outra. Essa combinação reduz custos 
e aumenta a disponibilidade dos equi-
pamentos.   principal objetivo é sempre 
democratizar o acesso dessas ferramen-
tas para pequenas e médias empresas", 
finaliza o co-CEO.

Fonte e mais informações: (https://tractian.com/).

Ônibus livres de emissões de CO2 até 2030
A Daimler Buses planeja oferecer veículos neutros em CO2, 

movidos a bateria e a hidrogênio, para todos os seus segmentos 
de atuação, até 2030, com foco inicial nos principais mercados 
da Europa e América Latina. Além de ampliar o portfólio de 
veículos neutros em CO2, a Daimler Buses também está expan-
dindo sua oferta de serviços a fim de viabilizar a construção de 
uma infraestrutura elétrica completa nas instalações dos clien-
tes. O anúncio foi feito por Till Oberwörder, Chefe da Daimler 
Buses, em um evento realizado pelo Grupo, em sua unidade 
de Mannheim, na Alemanha. Rumo à eletrificação mundial 
do transporte de passageiros, a empresa tem concentrado os 
seus esforços em tecnologias de bateria elétrica e à base de 
hidrogênio a fim de oferecer soluções personalizadas, com zero 
emissões, para as necessidades de seus clientes.    Leia a 
coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: mbdobrasil

QuAL é A 
MELhOR 

ESTRATégIA DE 
PREçOS PARA 

CADA TIPO DE 
E-COMMERCE? 

    Leia na página 4

PRECIFICAçãO

15 milhões de mortes
A pandemia da Covid-19 matou 

cerca de 14,9 milhões de pessoas 
entre 2020 e 2021, indicam novas 
estimativas divulgadas pela OMS. Os 
dados são três vezes maiores do que as 
informações atuais. Segundo a OMS o 
balanço completo de vítimas associado 
direta ou indiretamente à pandemia da 
Covid-19 entre 1º de janeiro de 2020 e 
31 de dezembro de 2021 foi de cerca 
de 14,9 milhões, com uma margem de 
13,3 milhões a 16,6 milhões (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/qual-e-a-melhor-estrategia-de-precos-para-cada-tipo-de-e-commerce/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-06-05-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-06-05-2021-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/a-hora-e-a-vez-da-polonia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-importancia-da-gestao-de-custos-na-seguranca-empresarial/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/confira-6-etapas-basicas-de-seguranca-de-ti-para-pmes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dicas-importantes-de-como-aumentar-a-pontuacao-de-credito-do-cpf/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-consumidor-em-transformacao-acelerada-num-mundo-em-rapida-mudanca/


Dia das Mães: 
expectativa para 

ampliação do afeto 
e do comércio

Neste domingo 
(8 de maio), é 
comemorado o Dia 
das Mães, um dia 
muito significativo 
para as famílias

Essa palavra tão pe-
quena, de três le-
tras, carrega em si 

muita emoção, impacto 
e sobretudo grandeza de 
significado. Nela encon-
tramos amor, segurança, 
afago, suporte, carinho e, é 
claro, não podemos esque-
cer das broncas corretivas. 
Atualmente esse dia tem 
um viés comercial, mas 
antes de falarmos sobre 
os números, é importante 
entender a origem dessa 
data e o fortalecimento 
dela na sociedade.

Relatam os historiadores 
que essa data surgiu no 
início do século XX nos 
EUA, criada pela ativista 
Anna Jarvis, que desejou 
homenagear sua mãe Ann 
Maria Reeves Jarvis, que 
era conhecida pelo traba-
lho social que desenvolvia 
no Estado de Virgínia. Ann 
atuou com outras mães 
durante a Guerra Civil 
Americana. 

Em 1850, ela criou a 
instituição Mother’s Day 
Work Clubs com trabalho 
para reduzir a mortalidade 
infantil por meio das ques-
tões sanitárias, melhoran-
do a qualidade de vida das 
mães e das famílias. Ann 
Jarvis teve 13 filhos, mas 
nove faleceram, a maioria 
durante a guerra civil. Ela 
faleceu no dia 9 de maio 
de 1905.

A filha, que era muito 
presente com sua mãe, 
ficou abalada pela sua 
morte e decidiu honrá-la 
por meio da comemoração 
em uma data. Esse dia fi-
cou conhecido como o Dia 
das Mães, homenageando 
o amor e a dedicação da 
figura materna. 

Ela optou por celebrar 
essa data no segundo 
domingo de maio, por ser 
a data mais próxima do 
falecimento da mãe. A pri-
meira celebração foi em 10 
de maio de 1908, ocorreu 
na Igreja Metodista que 
Anna frequentava, na Vir-
gínia. Em 1914, a data foi 
oficializada pelo Congresso 
norte-americano.

No Brasil, tem-se registro 
que a primeira celebração 
dessa data ocorreu em 12 
de maio de 1918, em uma 
organização cristã no Rio 
Grande do Sul. Em 1932, 
o presidente Getúlio Var-
gas oficializou essa data 
por meio do Decreto n.º 
21.366, oficializando a data 
que tanto amamos.

Mas qual a relação dessa 
data com os números e 
o comércio? É fato que 
a oficialização de uma 
data comemorativa chama 
atenção do marketing, 
gerando expectativas de 
potenciais ganhos comer-
ciais. Vale lembrar que, 
por causa da pandemia da 
Covid-19, nos dois últimos 
anos, a data foi comemo-
rada um pouco diferente, 
a distância. 

Os afetos e demonstra-
ções de carinho aconte-
ceram de modo virtual. 
Então, para este ano, há 
uma grande expectativa 
dos comerciantes em au-
mentar as vendas.

Segundo pesquisa reali-
zada pela Data Veritas em 
parceria com a Uninter, 
há uma expectativa muito 
otimista dos comerciantes 
para essa data. 

Dentre os vários dados 
analisados, demonstrou 
que 74,4% dos comer-
ciantes têm expectativa 
de aumento das vendas, e 
um aumento de vendas de 
16,3% em relação aos anos 
anteriores. Além disso, é 
importante destacar que 
70% deles se consideram 
esperançosos quanto a 
melhorias nos negócios. 
Assim, concluímos que são 
positivas as perspectivas 
de melhora.

Dessa forma, é obvio 
que uma comemoração 
como essa nos estimula a 
demonstrar da melhor ma-
neira possível o amor por 
nossas queridas mães.  É o 
momento e a oportunidade 
para os comerciantes me-
lhorarem seus números, 
tentando recuperar um 
pouco dos prejuízos dos 
últimos dois anos.  Entre-
tanto, nunca esquecendo 
que o carinho vale mais que 
qualquer presente.

(*) - Doutora em Sociologie pela 
Université Paul Valery, 

é coordenadora de cursos 
de pós-graduação na área de 

Negócios do Centro Universitário 
Internacional Uninter.   

Aline Mara Gumz Eberspacher (*)
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Indicador de 
emprego da FGV 

O Indicador Anteceden-
te de Emprego (Iaemp), 
medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), 
avançou 4,5 pontos de 
março para abril. Com 
o resultado, o indicador 
atingiu 79,5 pontos, o 
maior nível desde dezem-
bro de 2021 (81,8 pontos).

O Iaemp antecipa ten-
dências do mercado de 
trabalho, com base em 
entrevistas com consumi-
dores e com empresários 
dos setores da indústria e 
de serviços.

Segundo a FGV, em abril 
os sete componentes do 
Iaemp contribuíram para 
a alta do indicador, com 
destaque para a situação 
atual dos negócios dos ser-
viços (alta de 1,6 ponto) 
e da indústria (alta de 1,2 
ponto) (ABr).

Os cartórios brasileiros bateram recorde e arrecadaram 
R$ 23,4 bilhões em 2021, 34% a mais que no ano anterior. 
Os dados da plataforma Justiça Aberta do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) indicam que os cartórios tiveram 
receita de R$ 138 bilhões de 2013 a 2021, sem correção 
monetária.

O presidente da Associação dos Notários e Registradores 
do Brasil (Anoreg/BR), Claudio Marçal Freire, ressalta 
que arrecadação é diferente de faturamento, uma vez 
que, por lei, os cartórios devem repassar parte dos valores 
arrecadados em transações imobiliárias a diversos órgãos 
públicos. “Ao todo, mais de 77 órgãos no Brasil recebem 
repasses obrigatórios dos cartórios, inclusive entes como 
Ministério Público, Defensorias Públicas, Tribunais de 
Justiça, Estado, municípios e Santas Casas”. 

O Congresso Nacional tem até o dia 1° de junho para 
avaliar a Medida Provisória 1.085/2021. Na última terça-
feira (03), o assunto estava na pauta de votação da Câmara 
dos Deputados, mas não chegou a ser analisado. Entre as 
providências, a MP institui o Sistema de Registros Públicos 
(Serp), pelo qual será possível realizar diversos processos 
de forma totalmente digital, como registrar imóveis e dar 
entrada em casamento. 

De acordo com o deputado federal Celso Maldaner 
(MDB-SC), a MP 1.085 moderniza todo o sistema proces-
sual e cartorial brasileiro, por meio da desburocratização 
e redução dos custos processuais. “[A MP] vai eliminar a 
burocracia, vai baixar os custos e vai trazer a moderniza-
ção através da digitalização. Quem vai ganhar com isso 
é o consumidor. Então, é muito importante essa medida 
provisória, principalmente para abaixar os custos, para 
desburocratizar e trazer mais transparência.”

O especialista em finanças Marcos Melo, diretor da 
Valorum Empresarial, explica como a digitalização dos 
processos cartorários poderá reduzir os custos para o 

Os cartórios devem repassar parte dos valores arrecadados em 
transações imobiliárias a diversos órgãos públicos.

Acelerar o acordo entre União 
Europeia e Mercosul e a entrada do 
Brasil na OCDE: essas são algumas 
das prioridades evidenciadas pelo 
embaixador da Itália em Brasília, 
Francesco Azzarello. “O acordo 
UE-Mercosul deve ser finalizado o 
mais rapidamente possível. Assim 
como a entrada do Brasil na OCDE”, 
disse o embaixador afirmando que 
“são evidentes as vantagens de ter 
o país como parte de organismos e 
entidades internacionais, com direi-
tos e deveres”.

Para Azzarello, que lidera a em-
baixada desde janeiro de 2020, as 
relações entre Itália e Brasil “são 
excelentes, caracterizadas pelo in-
teresse recíproco e dinamismo em 
todos os campos: econômico-indus-
trial, comercial, científico, cultural 
e ambiental”. Destacando que dos 
cerca de 220 milhões de moradores 
do país, cerca de 32 milhões têm 
origem ligada à Itália, ele lembra que 

Francesco Azzarello destacou o 
dinamismo nas relações com Roma.

Primeiramente, preci-
samos compreender o 
que não é investimento. 

Saber do que se trata fará com 
que você empresário entenda 
como investir de fato o seu 
dinheiro, tempo e energia. 
	 •	Carro,	 não	 configura	

investimento, pois é um 
bem de uso e de consu-
mo, além de possuir uma 
alta depreciação com o 
passar do tempo; 

	 •	Casa	 Própria,	 também	
é um bem de consumo, 
diferente do que muitos 
pensam, ela é sim um 
passivo financeiro, ainda 
que valorize ao longo dos 
anos;

	 •	Título	de	capitalização,	é	
um sorteio que lhe paga 
a correção da inflação, 
no entanto se tiver que 
retirar dinheiro antes 
você perde; 

	 •	Consórcio,	 é	 mais	 um	
exemplo de não investi-
mento, já que ele possui 
uma taxa de administra-
ção, fundo de reserva e 
seguro prestamista;

	 •	Por	último	e	não	menos	
importante, poupar di-
nheiro também não é 
investir, é na realidade 
uma reserva.

Investimento: o que são e porque 
as franquias são fundamentais

Existem diversas formas de investir, no entanto, muitos ainda confundem investimento com custos 
e despesas

de 2020, só o setor de 
franquias no país faturou 
cerca de R$167,1 bilhões. 
Sendo assim, fica claro que 
as franquias são o canal de 
expansão que mais per-
mite alcançar alta escala 
de vendas. “Ela ajuda na 
capilaridade de sua marca, 
produtos e/ou serviços, 
contribuindo também para 
o melhor controle dos pa-
drões e processos do seu 
negócio, com custos reduzi-
dos em relação ao trabalho 
em rede”, afirma Renata.

Dessa forma, é possível 
afirmar que hoje o mercado 
de franquia tem aberto as 
portas para muitas marcas 
e empresários que desejam 
expandir o seu negócio. 
Foi pensando nisso que a 
Expandir Franquias de-
senvolveu um infoproduto 
digital para empresários 
que desejam formatar a 
sua empresa para crescer 
com franquias e de forma 
prática, rápida e segura 
ter acesso as informações 
e padronização que pre-
cisam para se tornarem 
uma Rede. - Fonte e ou-
tras informações: (https://
www.expandirfranquias.
com.br/). 

Uma forma de investir de maneira inteligente, 
é através das franquias.
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O que é investimento? - 
Pode parecer simples, mas 
é quando o dinheiro traba-
lha por você. Renata Feld-
mann, CEO da Expandir 
Franquias e especialista 
em formatação e expan-
são de marcas nacionais, 
explica investimento da 
seguinte forma, “você pode 
imaginar como uma espé-
cie de namoro, aquele com 
perspectiva de virar um 
casamento! Sendo assim, 
todo dinheiro poupado 
tem que ser investido, caso 
contrário vira dinheiro 
perdido”, ressalta. 

Uma forma de investir 

de maneira inteligente, é 
através das franquias. Já 
que elas partem do princí-
pio de que se você possui 
riqueza e convida outras 
pessoas para lhe ajudar 
a multiplicar o seu capi-
tal, e que elas lhe darão 
em troca o trabalho. Isso 
ocorre quando você decide 
franquear o seu negócio, 
já que não será apenas um 
convite mas também uma 
oportunidade para que in-
vestidores se tornem chefes 
da sua unidade. 

Segundo a ABF (Asso-
ciação Brasileira de Fran-
chising), durante o ano 

Cartórios arrecadam R$ 23,4 bi em 
2021 e batem novo recorde

cidadão. “Com a digitalização, provavelmente, os car-
tórios terão um ambiente de maior competição, o que 
possivelmente fará diminuir o preço dos serviços para a 
população. Também, uma maior quantidade de pessoas 
vai poder ter acesso aos serviços cartoriais; uma vez que, 
se digitalizando, deverá haver novos tipos de serviço, o 
que poderá favorecer bastante o dia a dia da população e 
principalmente daqueles que têm menor renda e precisam 
dos serviços dos cartórios”.

O mestre em Direito Constitucional Econômico Rafael 
Brasil afirma que a desburocratização gerada pela MP dos 
cartórios pode até mesmo gerar emprego e renda para a 
população. “Além da redução dos custos operacionais, essa 
medida provisória impacta diretamente na desburocrati-
zação e vem para obedecer a lei de liberdade econômica, 
fazendo com que o ambiente de empreendedorismo bra-
sileiro cresça ainda mais e com isso haja maior geração 
de emprego e renda”. - Fonte: Brasil 61.
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Embaixador da Itália no Brasil quer acelerar 
acordo UE-Mercosul

estão ativas mais de mil empresas 
italianas na nação.

“São números que dão a dimen-
são da riqueza humana recíproca 
e do volume de investimentos e 
das trocas”, observa Azzarello, 
segundo o qual é preciso “cultivar 
a profunda amizade recíproca” 
entre Itália e Brasil, “preservando 
as raízes e os valores comuns”. 
Para ele, o Brasil deve manter “um 
ativo e construtivo exercício de 
liderança internacional” também 
na perspectiva de suas relações e 
ligações com a Europa. “É preci-
so respeito recíproco, junto a um 
diálogo e uma relação, às vezes 
necessariamente abertos e francos, 
que só as ligações estreitíssimas 
entre os dois continentes podem 
permitir”, pontua.

Azzarello ainda destaca que “as 
origens de uma grande parte da 
população brasileira é europeia” 
e que “os investimentos estran-

presente e do futuro”, acrescenta.
Nos últimos meses, com a me-

lhora significativa da pandemia da 
Covid-19, o embaixador destacou 
uma “forte retomada das relações 
entre Brasil e Itália, com visitas 
recíprocas de delegações políticas 
e técnicas, participações em feiras 
nos dois países, outros eventos 
bilaterais, científicos, culturais e 
ambientais, que sempre despertam 
um elevado interesse”. Um quadro 
que não deve mudar por conta das 
eleições presidenciais, que ocorrem 
em 2 de outubro. 

“O Brasil é uma democracia jo-
vem, sólida, muito apaixonada e 
franca, que não deve surpreender 
e não pode ser avaliada sob os 
parâmetros e a ótica ocidentais. 
Seguiremos com atenção, torcen-
do pelo país e por todos os seus 
cidadãos, prontos para continuar 
a trabalhar juntos”, conclui (Leo-
nardo Cioni/ANSA). 

geiros no Brasil também são em 
grande parte europeus”. O país 
“vive alguns dos problemas que 
estão atingindo muitos outros, 
como inflação e desemprego, 
sobretudo”. “Mas, o Brasil é imen-
samente rico em matérias primas, 
também raras, tem uma excelente 
matriz energética e é uma potência 
agrícola e zootécnica. Um país do 
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Precisamos nos 
comprometer com 

o respeito, igualdade 
e inclusão

O amor me trouxe 
para esse mundo. 
A partir do amor 
pela vida, pelo 
meu irmão e pelas 
pessoas eu entendi 
o quanto era difícil 
viver debaixo de 
preconceitos

Essa releitura so-
bre nossas atitu-
des, fez com que 

eu mudasse a forma de 
olhar para todos à minha 
volta e, a partir disso, 
entender que é preciso 
incluir mais gente. Mas 
como fazer isso? Qual a 
minha responsabilidade 
como empresa nesse 
processo?

Quando eu entendi os 
compromissos e o por-
quê da importância das 
empresas se comprome-
terem com essa causa, 
percebi que quando 
conseguimos levar a 
pauta para dentro da 
corporação ampliamos 
nossas vozes e trazemos 
para o jogo quem inicial-
mente não tinha espaço.

No meu primeiro con-
tato com os 10 compro-
missos do Fórum LGB-
TI+ senti que precisava 
fazer parte dessa luta. 
Pude entender o quanto 
as empresas podem fa-
zer mais pelas pessoas, 
independente do seu 
porte. O quanto fazía-
mos pouco e o poder 
da mudança que possu-
ímos. Hoje posso dizer 
que assinar a carta de 
adesão aos compromis-
sos do Fórum mudou a 
minha vida, o meu jeito 
de olhar os negócios, a 
maneira como trabalhar 
com os clientes e mais 
ainda a forma como 
olhar as pessoas.

Participei em março 
da segunda edição do 
Projeto 101010, iniciati-
va que consiste em uma 
série de 10 webinars, 
trazendo entrevistas 
com 10 presidentes, 
focada nos 10 Com-
promissos da Empresa 
com a Promoção dos 
Direitos LGBTI+. Fiquei 
responsável por falar 
sobre o Compromisso 1, 
que trata da liderança, 
presidentes e executi-
vos(as), comprometen-
do-se com o respeito e 
a promoção dos direitos 
humanos das pessoas 
LGBTI+.

Eu e minha empre-
sa, acreditamos que o 
primeiro passo é im-
plementar uma pauta 
com esses temas perio-
dicamente dentro da 
rotina de trabalho para 
promover a consciência 
entre toda a equipe e as-
sim evoluírem para um 
plano de ação efetivo, 
premissa constante de 

todos os compromissos 
do Fórum. Outra medi-
da importante é inserir 
como meta para o bônus 
da liderança os indica-
dores de diversidade e 
inclusão.

Na minha experiência 
de vivência da causa, 
entendo que as empre-
sas pararam para olhar 
a dor e resolveram se 
mover na direção das 
pessoas que precisam 
do seu espaço de re-
conhecimento. Isso é a 
mudança. Afinal, temos 
a cultura de devolver 
todo o carinho que re-
cebemos e um prazer 
enorme em fazer as 
coisas acontecerem. 

No geral, percebo que 
estamos no caminho 
certo quando vejo o 
resultado evidenciando 
a prática. Quando es-
tamos desenhando um 
evento ou uma estraté-
gia de comunicação, ve-
mos o reflexo de todo o 
trabalho em ações cada 
vez mais inclusivas, 
temáticas em torno da 
diversidade e projetos 
baseados em respeito.

Há muito anos, vive-
mos a história que as 
empresas falavam muito 
em inclusão e diversida-
de, mas não conseguiam 
garantir e evidenciar 
suas ações na prática. 
E isso tem mudado. 
Atualmente, mais do 
que nunca, não basta 
apenas falar, temos que 
fazer. Nos comprome-
ter com o respeito e a 
promoção dos direitos 
humanos das pessoas 
LGBTI+, com atos mais 
sustentáveis, inclusivos 
e diversos é o que nos 
move. 

Não existe a possibili-
dade de falarmos sobre o 
futuro se não olharmos 
para nossas práticas no 
presente. Dessa forma, 
é necessário fomentar 
em tudo aquilo que nós 
representamos o desejo 
de incluir. Nós sabemos 
que os 10 compromis-
sos são apenas a base, 
colocá-los na prática 
e influenciar cada vez 
mais pessoas a trilhar o 
mesmo caminho é o que 
nos leva para mudanças 
efetivas. Quantos anos 
mais vamos precisar 
para que todos possam 
existir de fato na socie-
dade? 

Por aqui vamos seguir 
na luta por respeito, di-
reitos iguais e inclusão. 
Contem conosco para 
ações diversif icadas 
e plurais. E você por 
aí, faça o mesmo. Seja 
diverso! 

 
(*) - É fundadora e CEO da 

MCM Brand Experience, grupo 
de comunicação integrada 

comprometido com a performance 
e responsável com a diversidade 

e inclusão (https://www.
mcmbrandexperience.com/).

Monica Schimenes (*)

www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira 06 de maio de 2022
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Cooperativa de Trabalhadores de
Coleta Seletiva e Reciclagem Butanta

CNPJ: 10.281.986/0001-79
Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

Convoca os seus Cooperados para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, Rua Nella Murari Rosa, nº 40- Bairro Vila Albano. CEP: 05543-040, na cidade de São
Paulo - SP no dia  20/05/2022 às 08:00 (oito) horas em primeira convocação às 09:00 (nove) horas em
segunda convocação com a presença de 1/5 (um quinto) de seus sócios cooperados em pleno gozo de
seus direitos sociais, conforme Art. 19. Do estatuto social, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: a) Prestação das contas do exercício de 2021; b) Relatórios de gestão; c) Balanço; d)
Destinação das sobras ou rateio das perdas; e) Eleição do conselho de administração; f) Eleição do
conselho fiscal; g) Exclusão e adesão de sócios cooperados; h) Outros assuntos de interesse dos
cooperados associados,  São Paulo,04/05/2022.

Heloisa Vitorino dos Santos - Presidente

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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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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Certas tendências vindas com a pandemia têm se 
acelerado e podem se firmar neste ano, como é o caso 
do autoatendimento, que se tornou um novo hábito de 
consumo nos últimos anos, já que a grande maioria das 
pessoas valorizam muito o seu tempo e não querem des-
perdiçá-lo com horas na fila de um caixa. 

Segundo pesquisa divulgada pela Global Market Insights, 
em 2020 o setor de autoatendimento ultrapassou R$ 5 
bilhões e a projeção é aumentar mais ainda, prevendo 
chegar em 2027 com R$ 6,5 bilhões. 

Para Celso Rumão, CCO da VMtecnologia, empresa que 
presta serviços de software para o mercado de autoaten-
dimento, esse aumento acontece porque na maioria dos 
pontos de venda pode-se operar durante 24 horas, também 
sendo possível estabelecer lojas em espaços compactos, 
ou seja, com uma redução significativa nos custos. Em 
um ano, a VMtecnologia investiu nos micromarkets, ou 
micromercados em português, e aumentou 300% de suas 
operações em 2021, prestando serviços de software para 
o mercado de autoatendimento. 

No mesmo período, a empresa apontou crescimento de 
81% no setor de autoatendimento de lavanderias; 414% 
em micromercados e se manteve estável em relação às 
vending machines, que são as máquinas de autoatendi-
mento já conhecidas como cafés, snacks, carregadores 
de celular, etc. Apenas em janeiro de 2022, já houve mais 
de 500 adesões para companhias e estabelecimentos 
diversos obterem a tecnologia de autoatendimento de 
micromercados e 594 para máquinas de autoatendimento 
com funcionalidades gerais. 

Celso avalia que o autoatendimento funciona muito 
bem e está em sintonia com os novos comportamentos 
da sociedade e alguns já estão consolidados, como lan-
chonetes, cafés e redes de fast food. “Temos também os 

O autoatendimento funciona bem e está em sintonia com os 
novos comportamentos da sociedade.

Uma pesquisa da Har-
vard Business Review 
revelou que colabo-

radores satisfeitos são 31% 
mais produtivos, 85% mais 
eficientes e 300% mais inova-
dores, enquanto um estudo 
realizado pela Gallup revelou 
que empresas com funcioná-
rios felizes têm 50% menos 
acidentes laborais. 

Seguindo essa tendência, 
as startups têm ganhado 
espaço no ambiente cor-
porativo, batido recordes e 
expandido sua abrangência. 
De acordo com a Associação 
Brasileira de Startups, de 
2015 até 2019, o número de 
empresas desse modelo sal-
tou de uma média de 4.100 
para 12.700, representando 
um aumento de cerca de 
207%. Atualmente, o núme-
ro é de 14.065 e esse modelo 
de negócio só tende a crescer 
justamente por seu viés de 
inovação, escalabilidade e 
flexibilidade.

Para Ricardo Lerner, CEO 
do Gasola, Startup desenvol-
vida para conectar empresas 
que possuem frota a postos 

As startups têm ganhado espaço no ambiente corporativo, batido 
recordes e expandindo sua abrangência.

Startup acredita no desenvolvimento 
de pessoas para seguir crescendo

O mercado de trabalho tem sofrido diversas alterações e evoluções, especialmente nas últimas duas 
décadas. A ideia de trabalho tradicional tem ficado para trás e agora as empresas têm se esforçado 
para andar lado a lado com as equipes e tornar o ambiente de trabalho mais saudável e acolhedor

e tecnologia. “Para nós, é im-
portante estarmos próximos 
do time para atingirmos em 
conjunto a alta performance. 
Em uma startup, quando a 
empresa cresce, as pessoas 
que fazem esse resultado 
crescem juntas em uma 
velocidade bem acima do 
que vemos em empresas 
tradicionais”.

O gestor também vê como 
crucial a mescla não só de 
gerações, mas de perfis para 
o sucesso de uma empresa 
no mercado atual. “Essa 
interligação com pessoas 
de diferentes histórias, 
perfis e conhecimentos é 
extremamente rica para 
trazer expansão nas linhas 
de raciocínio que precisam 
ser construídas pelo time. 

São as pessoas que cons-
troem e movem as empresas 
e por isso, utilizo hoje cerca 
de 70% do meu tempo re-
crutando pessoas, retendo 
funcionários excelentes e 
próximo ao time para treiná
-los”, finaliza Lerner. - Fonte 
e mais informações: (https://
www.gasola.net/).

ka
nc

ha
na

ch
itk

ha
m

m
a_

C
A

N
VA

de combustível, oferecendo 
gestão, descontos e seguran-
ça na hora do abastecimento, 
“apesar de diversas empre-
sas já estarem mudando 
sua organização interna, a 
estrutura de um negócio nos 
moldes tradicionais remete 
a processos e hierarquias 
mais rígidos. 

Startups constroem de 
forma dinâmica os processos 
necessários para atender às 
demandas, com agilidade 
e flexibilidade, que para 
mim são os principais di-

ferenciais”. Adotando esse 
modelo flexível, o Gasola 
tem colhido resultados po-
sitivos desde sua criação 
em 2020. Desde o início da 
pandemia, a startup cresceu 
500%, fechando 2021 tran-
sacionando R$ 275 milhões 
e com projeção para fechar 
2022 com mais de 1 bilhão 
de reais transacionados ao 
longo do ano.

Para sustentar esse cres-
cimento, a startup tem fei-
to investimentos focados, 
principalmente, em pessoas 

Autoatendimento é uma tendência 
que veio para ficar

caixas automáticos e os totens de check-in em aeroportos, 
que evitam filas e proporcionam ganho de tempo”, diz o 
executivo.

Com um exemplo de como o autoatendimento é um ne-
gócio que veio para ficar, a Lavateria, rede de franquias de 
lavanderias com autoatendimento, faturou R$ 13 milhões 
em 2021 e fechou o ano com mais de 160 lojas abertas. 
A história das empresas ao longo das décadas mostra 
que não atender a necessidade de consumo dos clientes 
derruba grandes empresas. 

“Os lojistas precisam se preparar para esse novo hábi-
to do consumidor e cabe a nós acompanharmos o quão 
transformadoras e promissoras essas tendências de fato 
serão”, finaliza o executivo. - Fonte e mais informações: 
(https://www.vmtecnologia.io/).
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A estratégia de precificação pode escalar ou quebrar o negócio online. A decisão entre baixar os preços e ser competitivo com o risco 
de reduzir a margem de lucro ou manter os preços mais altos e perder novos clientes não é simples e vai depender do modelo de 
negócio e das características do público. Existem técnicas para identificar a estratégia de precificação certa para o seu negócio. 

Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 06 de maio de 20224

William_Potter_CANVA

Certifique-se de fazer sua pesquisa e não implementar 
uma estratégia de preços de comércio eletrônico com 
base em um palpite. 

Preços baseados na concorrência  -  Mais frequen-
temente usada para commodities, a precificação baseada 
na concorrência pauta-se pela oferta de preços melhores 
do que o dos concorrentes. Isso significa comparar seus 
preços com o preço de produtos semelhantes oferecidos 
por players do mercado em todos os canais e fazer ajustes 
de preços de acordo com eles. 

Por exemplo, se você administra uma marca de streetwear 
voltada para estudantes universitários da Geração Z, pode 
ser necessário usar uma estratégia de preços baseada na 
concorrência para competir com outras marcas de street-
wear voltadas para a Geração Z. Gastar tempo e esforço 
pesquisando seus clientes pode gerar bons resultados para 
seu e-commerce. 

Preços baseados em valor  -  A precificação baseada 
em valor visa descobrir o valor máximo que um cliente está 
disposto a pagar pelo seu produto. Os clientes com esse 

Renan Motta (*)
 

D iferentes estratégias de preços de comércio eletrôni-
co são usadas dependendo dos  produtos vendidos, 
da demanda de produtos e da concorrência. A es-

tratégia certa de preços de comércio eletrônico é diferente 
para cada empresa. À medida que a empresa cresce, é 
importante ajustar e rever essa estratégia. 

Por exemplo, um sistema simples de precificação de 
custo com foco na geração de lucro de cada venda fun-
ciona para os estágios iniciais de um negócio de comércio 
eletrônico, mas pode não ser sustentável a longo prazo. 
Nessa fase, os custos podem crescer exponencialmen-
te, e o custo real por pedido e/ou de aquisição também 
podem aumentar. 

Existem muitos tipos diferentes de estratégias de pre-
ços usadas por empresas de comércio eletrônico que não 
prejudicam os lucros a longo prazo. Mesmo que seu e-com-
merce esteja dando lucro, pode haver oportunidades para 
maximizá-lo se você continuar reavaliando sua estratégia 
de preços e aprimorando-a. 

 Crie uma estratégia de preços adequada para sua 
empresa e seus clientes  -  Muitas vezes, uma estratégia 
de preços de comércio eletrônico é baseada no público-alvo, 
no que seus clientes ideais estão dispostos a pagar e onde 
atualmente compram produtos semelhantes. O modelo de 
precificação certo se resume ao que os compradores estão 
dispostos a pagar pelo seu produto com base em vários fa-
tores, como reputação da marca, demanda e concorrência. 

Quem é o seu cliente?  -  O desenvolvimento de per-
sonas de comprador pode ajudá-lo a entender melhor seus 
clientes em potencial. Ao conhecer os dados demográficos, 
as características, a renda disponível e os hábitos de com-
pra do seu público-alvo, você pode criar uma estratégia de 
preços adequada ao seu negócio. 

Por exemplo, alguns clientes estão mais preocupa-
dos com os custos, enquanto outros estão dispostos a 
pagar um preço premium por determinados produtos. 

perfil costumam associar o valor pago ao custo/benefício no 
longo prazo. São clientes que buscam saber se o produto 
que você está vendendo é da melhor qualidade, de origem 
justa, ecologicamente correto e/ou difícil de encontrar. 

Por exemplo, ao vender joias online, as bijuterias teriam 
um preço mais baixo porque o cliente sabe que são feitas 
com materiais de baixo custo. Joias mais sofisticadas, como 
um anel de noivado da Tiffany & Co., seriam vendidas a um 
preço mais alto porque as pessoas estão dispostas a pagar 
mais por materiais premium, como diamantes. 

A precificação baseada em valor pode ser aplicada a 
todos os tipos de produtos devido ao valor percebido do 
produto. Esse tipo de precificação também ajuda você a 
entender a percepção de seus produtos. Se você descobrir 
que os clientes estão dispostos a pagar mais do que você 
cobra atualmente, você pode introduzir uma nova linha de 
produtos a um custo mais alto. 

Precificação dinâmica  -  A precificação dinâmica tem 
tudo a ver com flexibilidade; os preços nunca são imutáveis 
e podem aumentar ou diminuir a qualquer momento devido 
às constantes mudanças na demanda. Os preços dinâmicos 
às vezes são chamados de “preços de pico”. 

Aplicativos como Uber e Lyft usam preços dinâmicos 
quando veem um aumento de clientes na área que pre-
cisam de uma carona, em situações como mau tempo, 
grandes eventos etc. A precificação dinâmica pode ser 
combinada com a precificação baseada na concorrência 
para manter seus preços competitivos se a concorrência 
alterar os preços. 

Preço Premium  -  O preço de um produto transmite 
seu valor. A precificação premium é uma estratégia em itens 
valiosos de luxo ou de alto custo. Com preços premium, 
o objetivo é comunicar que seus produtos ou sua marca 
são renomados e/ou significam status. Um dos maiores 
exemplos disso são roupas e acessórios de grife. O preço 
premium pode ser uma estratégia lucrativa porque você 
está segmentando apenas indivíduos que podem comprar 
seus produtos. 

Com a segmentação aprimorada, você tem custos de 
anúncios mais baixos, pois não está buscando o mercado 
geral. O preço premium também significa que seus produtos 
são mais propensos a serem usados por celebridades ou 
pessoas famosas. Você pode usar isso para obter o apoio 
de celebridades ou executar campanhas de marketing com 
estrelas para aumentar o reconhecimento da marca e ter 
como objetivo ser um negócio de luxo. 

Combinando estratégias de preços de comércio 
eletrônico quando necessário  - Ao usar uma combi-
nação de estratégias de preços de comércio eletrônico, 
você pode melhorar ainda mais os lucros e as vendas. 
Pode exigir testes e tentativa e erro, mas otimizações 
podem ser feitas. Há muitos fatores a serem considerados 
ao desenvolver uma estratégia de preços de comércio 
eletrônico. 

A concorrência, as expectativas dos clientes em constante 
mudança, os custos de material e o envio desempenham 
um papel na precificação de seus produtos. Mas as marcas 
de comércio eletrônico que continuam reavaliando sua 
estratégia de preços, bem como sua estratégia de logística, 
continuarão competitivas e lucrativas. 

 
Fonte e mais informações: (https://www.corebiz.ag).
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Preços Para 

CaDa tiPo De 
e-CoMMerCe? 

PreCifiCação



www.netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira 06 de maio de 2022Economia 5

Pessoas normais não 
conseguem ser multitask, 

as mães sim

Elas têm competência 
para realizar diversas 
atividades ao mesmo 
tempo

Existem estudos como de 
Jean-Philippe Lachaux, 
autor e pesquisador do 

Laboratório de Pesquisas Cog-
nitivas do Inserm (Instituto 
Nacional de Saúde e Pesquisa 
Médica), que apontam que o 
multitask não funciona, que 
o melhor é se concentrar em 
uma tarefa e depois focar em 
outras, porém, as mães desa-
fiam isso, desempenhando bem 
de maneira geral, pois não há 
outra opção.

Historicamente, o trabalho 
doméstico ficou como respon-
sabilidade das mulheres. Esse 
trabalho vai além dos cuidados 
com a casa, o nosso lar físico, 
mas também se aplica aos fi-
lhos. É fato que a questão está 
em constante transformação 
na sociedade, mas ainda é 
algo bastante recorrente em 
muitas famílias. Diante de 
tantas responsabilidades ao 
longo desse tempo, já ficou 
clara a capacidade de gestão 
das mulheres, especialmente 
das mães. 

As donas de casa são grandes 
empreendedoras e precisam 
ser multidisciplinares, como 
por exemplo, definir como o 
filho se veste está relacionado 
com gestão da imagem, já o 
cuidado com o alimento dispo-
nível e a qualidade tem relação 
com a cadeia de suprimentos 
e o nutricionismo, quando o 
filho se machuca ela coloca em 
prática seus conhecimentos 
em psicologia e medicina. As 
mulheres que se dedicam ao lar 
têm que desenvolver uma série 
de qualidades e competências.

O lar é o primeiro ambiente 
de desenvolvimento dos seres 
humanos e as mães geralmente 
assumem a responsabilidade. 
É normal que a criança até os 
dois anos, reconheça e valorize 
muito mais a mãe do que o pai, 
afinal, boa parte do tempo em 
que o bebê está acordado, está 
olhando para mãe enquanto faz 
a coisa mais importante da sua 
vida: mamar (se alimentar). 

Isso é um fator biológico, mas 
é claro que o pai deve estar ao 
lado da companheira para dar 
apoio e suporte, já que uma 
criança pequena vai deman-

dar atenção e energia. Neste 
momento do pós nascimento 
dos filhos, o pai precisa suprir 
necessidades da casa e realizar 
tarefas. Isso parece estranho a 
princípio para uma sociedade 
onde a figura paterna passa 
muito tempo fora de casa por 
causa do trabalho. 

Visto isso, cabe à mãe cuidar 
e liderar o lar, sendo tam-
bém responsável pela função 
de desenvolver e educar as 
crianças. Porém, o pai pode 
e deve dividir mais as tarefas 
do lar com a mãe. O trabalho 
doméstico é super valioso, 
principalmente porque tem 
o poder de formar bem as 
pessoas. Se hoje temos alguns 
colaboradores nas empresas 
que apresentam dificuldade 
para seguir orientações e se 
organizar, é porque criou-se 
um conflito de que o trabalho 
externo é mais valioso do que 
o realizado no lar. 

Então as mães foram em-
purradas para esse trabalho 
externo, como se o trabalho 
doméstico fosse de segunda 
categoria, sendo que além de 
não ser remunerado, demanda 
muito tempo e investimento. 
Neste cenário, o OKR - Objec-
tives and Keys Results - Objeti-
vos e Resultados Chaves, pode 
ajudar a mulher na decisão de 
se tornar mãe, por exemplo, o 
que a obrigará a reorganizar as 
prioridades na sua vida. Afinal, 
já está mais do que claro que 
os cuidados com o lar estão 
longe do óbvio e que esse tra-
balho deve ser realizado com 
bastante profissionalismo.

Além disso, cada vez mais as 
mães precisam conciliar tudo 
isso com os anseios de carreira 
profissional. Por essa razão, o 
OKR também pode ser útil no 
período após o nascimento dos 
filhos. A ferramenta vai auxiliar 
a mãe a se organizar, tanto no 
desenvolvimento pessoal para 
estabelecer prioridades, como 
na organização da casa e na 
formação dos filhos. 

O trabalho doméstico é uma 
escola de virtudes, um trabalho 
que tem muito valor, mas que 
infelizmente ainda é muito 
subvalorizado.

(*) - Especialista na implementação 
do método OKR, fundou a 

Pragmática Consultoria em Gestão, 
com o objetivo de ajudar outras 

organizações em suas jornadas de 
transformação e gestão. 

Pedro Signorelli (*)

realizar a primeira edição brasileira do “HR Future Summit BR”, evento 
100% online e gratuito que vai reunir grandes especialistas da área de 
recursos humanos para debater as principais tendências do setor. Entre 
os convidados palestrantes estão: Lucas Canevaro, CEO do Grupo DNA/
Unique Group Brasil; Marcia Lassance, Human Resources Director da 
Casa & Vídeo; Laura Delgado, Coordenadora de T&D, Cultura e D&I da 
ENGIE Soluções Brasil; Lucio dos Santos, RH Master & Recrutamento e 
Seleção Executivo da Vale e Marilia Kishi Lazzeri, Gerente Cultura e D&I 
da Raizen. As inscrições podem ser realizadas através do link: (https://
www.dnahumancapital.com/event/hr-future-summit)

E - Hotels & Resorts
O Filha da Lua Eco Lodge, em Pipa (RN), foi indicado ao Condé Nast 
Traveler 2022 Readers’ Choice Awards. Organizada pela conceituada 
publicação norte-americana com base na opinião dos leitores, a 
premiação elege o que há de melhor no mundo do turismo. Com 17 
bangalôs montados sobre palafitas, duas piscinas, spa, restaurante 
especializado em receitas sem glúten e cenários naturais exube-
rantes, o hotel de luxo brasileiro concorre na categoria Hotels & 
Resorts. Na votação, os participantes podem avaliar fatores como 
acomodações, localização, serviço e staff, opções gastronômicas, 
design, atividades e facilidades, concierge, protocolos de segurança, 
acessibilidade, limpeza, recursos para trabalho remoto, experiên-
cias e investimentos para a comunidade. Mais informações no site 
(www.filhadalua.com).

F - Cursos de Pós no Exterior
A Fundação Estudar e a Fundação Lemann se uniram para lançar o Prep 
Pós-Graduação, o primeiro curso online e gratuito que prepara jovens 
que sonham em fazer uma pós-graduação em outro país, mas não sabem 
por onde começar. A iniciativa objetiva ampliar o acesso dos brasileiros 
à educação no exterior, especialmente entre jovens pretos, pardos e de 
baixa renda. O Prep Pós reúne todo o conhecimento necessário para 
desmistificar o processo de aplicação de um curso de pós-graduação no 
exterior. São abordados pontos como: possibilidades de bolsas, dicas 
de redução de custos de candidatura, estrutura dos testes de idiomas, 
cartas de recomendação e marketing pessoal. O curso já está no ar e 
os interessados já podem efetuar a pré-inscrição em (https://materiais.
estudarfora.org.br/). 

G - Encontro de Estudantes 
Entre os próximos dias 12 e 15, acontece o 44º Congresso da UBES 
(União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), em Brasília. A 

A - O Valor de um SIM
A Legião da Boa Vontade (LBV) atua há mais de 72 anos no Brasil 
oferecendo o amparo, a escuta qualificada e o que há de melhor para 
seus atendidos, a fim de que possam mudar a realidade social em que se 
encontram. Por intermédio de sua tradicional campanha de manutenção 
dos serviços e programas socioeducacionais, no qual visa arrecadar 
recursos para intensificar seu trabalho, a Entidade convida todos para 
sua mobilização intitulada “DIGA SIM!”. O convite é para que você faça 
parte dessa força-tarefa e DIGA SIM a oportunidades melhores para 
crianças, adolescentes, jovens, idosos e adultos. Doações são bem-vindas 
e podem ser entregues no Centro Comunitário da LBV (Av. Rudge, 908, 
Bom Retiro — São Paulo/SP), ou, se preferir, pelo site (www.lbv.org.br) 
ou via pix (pix@lbv.org.br). 

B - Shows de Música 
Boa notícia para quem curte grandes shows de música ao ar livre. Terá 
início no dia 25 de junho (sábado) em São Paulo, na Ilha Musical do 
Parque Villa-Lobos, com entrada gratuita, o Blues Jazz Brasil Festival. 
Já estão confirmados para esta edição o consagrado violonista Yamandu 
Costa, que marcará presença no evento pela 1ª vez, e o genial Hermeto 
Pascoal, que terá um convidado especial em um show concebido es-
pecialmente para esta ocasião. O evento é o sucessor do Festival BB 
Seguros de Blues e Jazz, que a partir de 2015 teve seis edições realiza-
das, envolvendo grandes nomes da música nacional e internacional. O 
patrocínio fica agora a cargo da Porto.

C - Perdas do Varejo
A Dahua Technology, especialista em soluções de AIoT inteligentes e 
segurança eletrônica, participará da 36ª edição da APAS SHOW, entre os 
próximos dias 16 e 19, no Expo Center Norte, em São Paulo, apresentando 
tecnologias de segurança e redução de perdas, como combate a furtos e 
de coleta de dados estatísticos para aprimorar a estratégia comercial no 
varejo. Durante os quatro dias, quem visitar o estande poderá vivenciar 
uma experiência que simula o percurso da entrada até a saída do cliente 
de um supermercado com soluções que vão contribuir a reverter esses 
números, num trajeto que utiliza a mais avançada inteligência artificial 
para redução de perdas e aumento das vendas oferecendo o produto certo 
a cada consumidor. Saiba mais: (https://www.dahuasecurity.com/br).

D - Tendências do RH
Entre os próximos dias 10 e 12, o Grupo DNA, maior RH Tech da Amé-
rica Latina que oferece soluções estratégicas de RH e a My DNA, vão 

capital federal será palco do maior encontro de estudantes secun-
daristas da América Latina, que irão debater a conjuntura política 
e a educação do Brasil.  Sob o tema “Pra fazer o Brasil uma sala de 
aula”, os desafios e a atual situação da educação irão permear os 
debates e as decisões da UBES para o próximo período. Entre eles 
Enem, Ensino Médio e Técnico, Financiamento, Combate ao Racismo 
e Políticas Públicas. Informaçções e inscrições: (https://pagamentos.
congressodaubes.org.br/).

H - Cooperativas Agropecuárias 
Com uma edição totalmente presencial, o Encontro Nacional das 
Cooperativas Agropecuárias - ENCA 2022 - vai reunir centenas de pre-
sidentes, vice-presidentes e diretores de cooperativas que atuam nas 
mais diversas funções do agronegócio em painéis e palestras sobre o 
atual mercado das commodities agrícolas, além das principais demandas 
do agro na próxima década, relação com o cooperado, transformação 
digital, e-commerce e marketplace. O evento será nos dias 28 e 29 de 
junho, no hotel Royal Palm Hall, em Campinas, e espera reunir cerca 
de 400 congressistas. Dentre as 100 maiores empresas do agronegócio 
brasileiro, 27 são cooperativas. Inscrições e mais informações: (www.
gpoconecta.com.br). 

I - Verão na Suíça
Apesar de ser conhecida por abrigar as melhores atrações do inverno 
suíço, a região de Crans-Montana tem muito a oferecer durante o 
verão. Com cenários naturais belíssimos, trilhas, lagos e restaurantes 
que servem receitas deliciosas inspiradas na gastronomia local, o 
charmoso vilarejo também é lar de lojas de grife e hotéis incríveis. 
O Guarda Golf Hotel & Residences, por exemplo, é uma das opções 
de hospedagem mais luxuosas e glamourosas da região. O complexo 
conta com uma infraestrutura completa para curtir a época mais 
quente do ano, incluindo spa, esqui aquático e um famoso campo 
de golfe. Pouca gente imagina, mas o empreendimento pertence 
a uma brasileira. Trata-se de Nati Felli, que nasceu em Bauru. Ela 
circula pelas áreas do hotel para receber os hóspedes e verificar 
se tudo está funcionando como o esperado. Saiba mais: (www.
guardagolf.com).

J - Excelência em Design
Idealizado, desenvolvido e produzido no Polo Automotivo Stellantis 
em Betim, o Fiat Pulse acaba de conquistar o prêmio internacional iF 
DESIGN AWARD 2022, na categoria Produto Automóveis/Veículos. A 
marca iF é reconhecida como um símbolo de excelência em design e 
a premiação é uma das mais tradicionais e prestigiadas no mundo. Há 
quase 70 anos, o prêmio destaca os melhores trabalhos divididos nas 
disciplinas de Produto, Comunicação, Design de Embalagens e Servi-
ços, Arquitetura e Arquitetura de Interiores e Experiência do Usuário 
(UX), Interface do Usuário (UI) e Conceitos Profissionais. O primeiro 
SUV nacional da Fiat, com inspiração no design italiano e essência 
brasileira, foi integralmente desenvolvido pelo Centro de Engenharia e 
Design Center da Stellantis, expressando o talento dos profissionais da 
empresa na América do Sul.

O segmento, que tem 
sido o maior respon-
sável pela criação 

de empregos ao longo dos 
últimos anos (em especial 
no período da pandemia), 
abriu nada menos que 88,9% 
de todas as vagas no terceiro 
mês de 2022. 

De acordo com levanta-
mento feito pelo Sebrae, a 
partir de dados do Caged, 
divulgado pelo Ministério 
da Economia, os pequenos 
negócios tiveram mais de 1 
milhão de admissões e um 
saldo positivo de 121 mil 
empregos. No acumulado 
do ano, o Brasil já acumula 
um saldo de 615 mil novos 
postos de trabalho, sendo 
que as micro e pequenas 
empresas foram as grandes 
fornecedoras de emprego, 

As micro e pequenas empresas foram 
as grandes fornecedoras de emprego.

Impulsionada pela conclusão da 
compra dos ativos móveis da Oi e pela 
iminente implantação do 5G, a TIM 
Brasil quer se tornar agora a melhor 
empresa do país no setor. Em confe-
rência com analistas e investidores, o 
CEO da TIM no país, Alberto Griselli, 
disse que a companhia tem potencial 
para aumentar seu valor em 50% até 
2027, contra 20% do mercado como 
um todo.

“No mundo mobile, a ambição é de 
nos tornarmos a melhor operadora 
do Brasil. E o que significa isso na 
prática? Significa a melhor oferta, a 
melhor qualidade do serviço para o 
cliente e a melhor rede do ponto de 
vista de serviço e eficiência”, afirmou 
o executivo. Essa meta chega em um 
momento determinante para o setor 
de telecomunicações no Brasil, com 
a expectativa pela implantação do 
5G e a divisão dos ativos móveis da 
Oi entre TIM, Claro e Vivo.

“Do ponto de vista comercial e de 
infraestrutura, nós ganhamos muito 
com essa operação [a compra da Oi]. 
Estamos ganhando clientes em duas 
praças estratégicas para nós: São 
Paulo e Rio de Janeiro. Isso é um 
boost no plano que estávamos execu-
tando”, afirmou Griselli. A TIM Brasil 

O CEO da TIM Brasil, Alberto Griselli.

Maioria dos empregos foram 
criados pelos pequenos negócios
As micro e pequenas empresas (MPE) expandiram, no último mês de março, a sua participação proporcional 
na geração de novos postos de trabalho no país

os portes de empresa apre-
sentaram saldos positivos, 
sendo que as MPE tiveram 
resultados quase três vezes 
maior do que as médias e 
grandes.

O setor de Serviços conti-
nua sendo a principal força 
geradora de empregos no 
país. Em março, as MPE 
desse segmento contrata-
ram 74.255 pessoas, tota-
lizando, até o momento, 
273.698 novos postos de 
trabalho, em 2022. No 
Comércio, tanto as MPE 
quanto as médias e grandes 
empresas (MGE) apresen-
taram saldos mais tímidos 
de emprego, contudo, 
no acumulado do ano, as 
médias e grandes foram as 
que mais fecharam postos 
de trabalho (AI/SEBRAE).

R
id

o_
C

A
N

VA

com 430 mil vagas (o que 
corresponde a 70% do 
total). 

Por sua vez, as médias e 
grandes contabilizaram um 
saldo de 148 mil empregos 

(24,1% do total). A com-
paração entre o primeiro 
trimestre de 2021 e o pri-
meiro trimestre deste ano 
mostra cenários relativa-
mente semelhantes. Todos 

Com ativos da Oi e 5G, TIM quer ser 
melhor operadora do Brasil

“A gente vai entregar a melhor 
rede do Brasil”, prometeu Capdeville, 
ressaltando que, com a incorporação 
dos ativos móveis da Oi, a TIM será 
líder em cobertura no país, tanto em 
cidades quanto em população. Após a 
migração, a empresa espera alcançar 
5.370 municípios brasileiros, com a 
meta de chegar em todas as cidades 
do país até 2024. “Quiçá a gente 
consiga cumprir ainda neste ano”, 
afirmou o diretor. A empresa também 
divulgou os resultados operacionais 
do primeiro trimestre de 2022, que 
mostram lucro líquido normalizado 
de R$ 419 milhões, alta de 51,2% na 
comparação com o mesmo período 
do ano passado. 

Já a receita líquida da operadora 
subiu 8,9%, chegando a R$ 4,727 
bilhões, enquanto o Ebitda (lucro 
antes de juros, impostos, depre-
ciação e amortização) normalizado 
cresceu 5,1%, atingindo R$ 2,123 
bilhões. A base de clientes da 
empresa subiu 1,1%, para 52,305 
milhões, puxada pelo crescimento 
de 4,5% entre os usuários do serviço 
pós-pago, que chegaram a 23,215 
milhões, o que reflete a estratégia 
da TIM Brasil de apostar nesse 
segmento (ANSA).
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espera que o negócio proporcione uma 
criação de valor entre R$ 16 bilhões e 
R$ 19 bilhões, mais que o dobro dos 
cerca de R$ 7 bilhões pagos por sua 
parte nos ativos móveis da Oi.

Sobre o 5G, a companhia já concluiu 
a implantação da rede core standalo-
ne, ou seja, que não depende de uma 
tecnologia anterior para funcionar. 
“Somos a primeira operadora na 
América Latina a lançar o core 5G 
standalone. Quando a Anatel liberar 
o espectro, vamos estar preparados 
para, no momento seguinte, subir a 
nova rede”, explicou Leonardo Cap-
deville, chief technology information 
officer da TIM.
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Coluna do Heródoto

A Polônia está 
salva. As potencias 
ocidentais prometem 
ao país total apoio 
caso sofra algum 
ataque de uma 
potência estrangeira. 

O governo local não tem 
condições de investir 
grandes somas para 

prover as Forças Armadas de 
equipamentos modernos para 
rechaçar um ataque de uma 
grande potência. Contudo, há 
no país um forte sentimento 
nacionalista que pode se tra-
duzir em convocação militar 
e a formação de um exército 
poderoso pela defesa nacional. 

Os poloneses aprendem com 
o passado, quando o país foi, 
por diversas vezes, retaliado 
entre as potências militares da 
época e partes do seu território 
perdidas permanentemente. 
O partido que está no poder 
garante que isso não vai mais 
acontecer e que o governo 
está vigilante nos movimentos 
dos que pretendem fragilizar 
a nação. 

Avaliam que a conjuntura 
mundial não é  favorável às 
nações menores, que inves-
tem pequena parte do PIB na 
defesa nacional. Mas depois 
da crise que abalou o sistema 
capitalista mundial, sobraram 
poucas opções, não só  para 
a Polônia, mas para a maioria 
dos países do mundo.

A geopolítica mundial se 
altera rapidamente, principal-
mente na Europa. Nenhum dos 
tratados de paz do século 20 
foi suficiente para satisfazer 
o desejo de nacionalidades 
constituirem os seus próprios 
países. Permanece uma quan-
tidade significativa de povos 
com diferentes origens sob um 
mesmo Estado. 

Daí para os conflitos de or-
dem ética, cultural, religiosa é 
um passo. Há ameaças de todo 
o lado. Os movimentos sepa-
ratistas ganham força e não 
se acanham em buscar apoio 
nas potências estrangeiras que 
prometem colocá-los no poder 
caso conquistem a população. 

Algumas regiões proíbem 
idiomas, trocam mapas e ban-
deiras, e ensinam nas escolas 
o que os grupos  de pressão 
julgam ser os princípios que 
apoiam os seus ideais. Há em 
andamento uma verdadeira 
lavagem cerebral, o passado 

é deturpado e o que vale é o 
que a força impõe.

A organização mundial das 
nações não tem força nem 
apoio para impedir o cres-
cimento dos antagonismos. 
Muitos vêm ainda dos con-
flitos anteriores e não foram 
solucionados com tratados e 
promessas dos partidos po-
líticos que chegam ao poder. 
O horizonte é sombrio, mas 
as potências ocidentais estão 
otimistas que tudo pode se 
resolver sem guerras. 

Os confrontos militares não 
se restringem mais às frontei-
ras. Mercenários, extremistas 
de toda ordem, arregimenta-
dos à força formam batalhões 
genocidas. Os poloneses estão 
atentos a toda essa agitação e 
ameaças mas estão confiantes 
que os tratados de defesa que 
assinaram com a França e o 
Reino Unido lhes dão garantia. 
Deladier  e Chamberlain ten-
tam apaziguar os nazistas que 
propagam o “ lebensraum,” ou 
seja, a política do espaço vital. 

A fronteira da Alemanha vai 
até onde existirem alemães. 
Hitler recebe o apoio de outro 
ditador, Mussolini. Com o Tra-
tado de Munique, os nazistas 
ganham o aval para anexar 
parte da Tchecoslováquia. Isto 
acalma os desejos do Führer, 
dizem os líderes democráticos 
em seus pronunciamentos em 
Paris e Londres. Contudo a sa-
nha nazista, entende o tratado 
como uma fraqueza e por isso 
acumula tropas na fronteira 
da Polônia. 

A próxima vítima, segundo 
os estrategistas ocidentais, 
está garantida pela presença 
da União Soviética, que não 
admitiria a presença de tro-
pas alemãs próximas as suas 
fronteiras. Nos bastidores, as 
chancelarias nazista e soviética 
negociam. Os chanceleres Rib-
bentrop e Molotov escondem 
cláusulas do Pacto de Não 
Agressão. Em 1 de setembro 
de 1939, os nazistas invadem a 
Polônia e dão início as Segunda 
Guerra Mundial. 

Os tanques rolam em dire-
ção à Varsóvia. Duas semanas 
depois é a vez dos soviéticos 
invadirem a Polônia pelo leste. 
O país é devastado pelas duas 
ditaduras.

(*) - É jornalista do R7,  Record News 
e Nova Brasil fm, além de autor de 

vários livros de sucesso. Acompanhe 
no YouTube “Por dentro da Máquina”, 

(https://www.youtube.com/channel/
UCAhPaippPycI3E1ZRdLc4sg).

Heródoto Barbeiro (*)

A hora e 
a vez da 
Polônia
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O novo caça americano 
custará centenas de milhões

O Lockheed-Martin F-35 Lightning II, que entrou em serviço em 2015, é o mais avançado avião de 
caça americano. Ao mesmo tempo seu histórico de estouro de orçamentos e problemas técnicos o 
tornaram um exemplo de desperdício de dinheiro público.

rancho_runner_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

Mas os militares americanos já 
pensam em seu sucessor: falan-
do ao Congresso, o secretário 

da Força Aérea Frank Kendall afirmou 
que o Next-Generation Air Dominance 
(NGAD) poderá custar   centenas de 
milhões de dólares por unidade.

Os fornecedores americanos de equi-
pamentos militares, como Lockheed-
-Martin e Northrop Grumman, usam 
táticas já conhecidas: oferecem preços 
baixos para ganharem concorrências e 
depois cobram do governo aquilo que 
exceder o valor proposto – curiosa-
mente, o governo continua aceitando 
esse jogo e pagando...

São clássicos os casos do   bombar-
deiro furtivo B-2 Spirit, da Northrop, 
orçado em   cerca de US$ 500 milhões 
por unidade, mas cujo preço final no 
final dos anos 90 estava próximo de 
US$ 2 bilhões. O F-22, outro caça que 
será substituído pelo NGAD, inicial-
mente deveria custar cerca de US$ 80 
milhões, mas o acabou chegando a US$ 
130 milhões, que é o preço básico do 
F-35, que custa mais, dependendo da 
configuração. 

O novo caça demorará pelo menos 
dez anos para entrar em serviço; nesse 
intervalo de tempo, mudanças de pro-
jeto e surgimento de novas tecnologias 
podem inflar os custos, que segundo 
alguns podem se aproximar dos do 
Spirit. A observar, que os americanos 
compraram 21 unidades do bombar-

deiro, mas que o número de caças 
deverá ser bem maior, talvez chegando 
próximo de 200. 

Mas alguns tem esperanças de que o 
custo total das aquisições seja menor, 
pois o programa foi projetado para 
reduzir os custos, pelo uso de   com-
ponentes modulares e de técnicas para 
manter os custos de manutenção mais 
baixos.

Kendall disse que o número de 
NGADs não será tão grande, pois ele 
deverá operar em conjunto com drones, 
menores e mais baratos que aeronaves 
convencionais.

Até que o NGAD entre em operação, 
os americanos continuarão voando o 
F-22, mas há outro problema no hori-

zonte: caso seja necessária a retomada 
de sua produção, a Lockheed-Martin 
já sinalizou que o custo unitário pode 
chegar a US$ 216 milhões. 

Quando o F-35 entrou em serviço, 
dizia-se que ele poderia permanecer 
em serviço até 2070; dada essa data 
e os valores envolvidos, talvez valha 
lembrar o que disse   Dwight Eise-
nhower ao deixar a presidência dos 
Estados Unidos em 1961: a sociedade 
precisa estar alerta e resistir às pres-
sões do complexo militar-industrial. 
Comandante das forças aliadas no 
front ocidental ao final da 2ª Guerra 
Mundial, Eisenhower devia saber o 
que estava falando.  

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

do Fórum Brasileiro de IoT.

News @
CAS Tecnologia apresenta soluções  
IoT para o Agronegócio

@A CAS Tecnologia, empresa de soluções inteligentes de gestão de 
dados de medição e telemedição, gestão e análise para a tomada de 

decisão, estará presente na 22ª edição da Feira Agrotecnológica do Tocan-
tins – AGROTINS 2022, maior feira de tecnologia agropecuária do norte do 
Brasil. A companhia apresentará soluções de internet das coisas (IoT) para 
o setor do agronegócio, visando atender aos pequenos, médios e grandes 
produtores rurais. De acordo com o gerente da CAS, Octavio Brasil, a empresa 
aproveitará a Agrotins para mostrar as principais ferramentas de monito-
ramento de captação por bombas, medição, telemetria IoT e plataforma de 
gestão, desenvolvidas pela companhia, para atender aos agropecuaristas, de 
pequeno, médio e grande portes, que buscam otimizar as suas produções, 
além de atender questões sustentáveis (http://www.castecnologia.com.br/).

Plataforma digital brasileira de 
recrutamento inteligente para Líderes

@A Woke anuncia a criação da primeira plataforma digital brasileira 
focada na busca e contratação de altos executivos, a Woke Smart 

Recruiting. O software, que já é utilizado pelos headhunters da Woke como 
suporte para o processo de seleção de seus clientes, agora também poderá 
ser utilizado para apoiar os recrutadores internos de outras empresas 
(https://www.wokepeople.com.br/). 
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Na prática, por que investir na revitalização 
cultural e engajamento?

Investir na revitalização contínua é o 
primeiro passo para construir uma gestão 
com foco nas pessoas, trazendo ganhos sig-
nificativos de engajamento, produtividade 
e desempenho.

 
Discutir a cultura de uma empresa é 

sempre uma tarefa que requer uma visão 
ampla sobre o tema. Em outras palavras, 
partindo do princípio de que hábitos 
culturais refletem em tópicos sensíveis à 
organização como um todo, não há como 
abordar o assunto de forma simplista, 
especialmente se o intuito é introduzir 
métodos voltados para o engajamento dos 
colaboradores. 

 
Conceitualmente, o objetivo é adotar 

uma série de procedimentos que priori-
zem a interação e comunicação interna, 
com foco na figura humana dos líderes e 
suas equipes, uma vez que todos devem 
participar do processo. Valores, crenças e 
comportamentos são pilares que afetam de 
forma direta o desempenho compartilhado 
entre os profissionais. Sem dúvidas, a ur-
gência por uma governança compatível com 
esses ideais tem caráter de obrigatoriedade 
para empresas alinhadas com os tempos 
que vivemos. 

 
Nesse sentido, um ponto que deve ser 

considerado é a complexidade de se ge-
rir pessoas, tendo em vista que nenhum 
profissional é similar ao outro. Hábitos, 
costumes, problemas específicos e condi-
ções particulares são alguns quesitos que 
influenciam o desempenho apresentado 
pelo indivíduo e não podem ser retirados 
de pauta. Afinal, contrariando uma linha 
de raciocínio que por muito tempo pairou 
sobre o universo corporativo, a vida pessoal 
não está totalmente desconexa da rotina 
empresarial. 

 
Mudança de mindset deve 
acompanhar aceleração

Em um momento no qual diversas em-
presas estão trabalhando dentro de um 
ritmo de aceleração, tendo como objetivo 
absorver a tecnologia e fomentar um am-
biente orientado à eficiência operacional, 

nas. O ambiente ao redor é tão importante 
quanto as ferramentas colocadas à dispo-
sição dos departamentos. Com líderes em 
sintonia para tomar decisões que impactem 
o dia a dia dos colaboradores, seja por meio 
de treinamentos, suporte psicológico, entre 
outras metodologias recomendáveis, será 
possível reunir os elementos necessários 
para que o potencial coletivo acabe explora-
do de forma harmoniosa e, principalmente, 
sob uma linguagem humanizada.

 
A inovação não é somente técnica e 

processual. Inovar no contexto cultural 
é uma demanda cuja urgência também 
é inegável. E essa missão, extrema-
mente atual, diz respeito à realidade de 
organizações dos mais variados portes 
e segmentos. Portanto, respondendo à 
pergunta que intitula o artigo, encontro 
espaço para afirmar que o investimento 
no engajamento tem, sim, embasamento 
em aspectos competitivos e operacionais, 
mas seu cerne primário se encontra na 
responsabilidade social que é intrínseca a 
todas as empresas, sem distinções. Desse 
modo, o colaborador terá tranquilidade 
para construir sua jornada profissional, 
etapa por etapa, sempre como o prota-
gonista de sua própria história.

 
(Fonte: Karla Silva é Head de People na EasyJur, 

EasyJur Software Jurídico Inteligente. Formada em 
Psicologia e especializada em Gestão de Recursos 

Humanos).

os desafios se redirecionam para a parte 
cultural, personificada pela mentalidade 
dos profissionais frente à onda digital. Sem 
um trabalho abrangente sobre o aspecto 
comportamental, é difícil esperar que as 
pessoas correspondam a um alto nível de 
exigência. 

 
Outro ponto que merece atenção é a bus-

ca por capacitação. Junto à escalabilidade 
de soluções disruptivas, há a necessidade 
do gestor contar com equipes capacitadas, 
preparadas para executar tarefas em um 
estágio de desempenho contínuo.  

 
Indo além do cumprimento de metas e nú-

meros que demonstram os índices de produti-
vidade, é preciso adotar um viés humanizado, 
que considere a realidade enfrentada por 
cada colaborador. O que está dificultando o 
cumprimento de suas atividades? Quais são 
os pontos de melhoria?  Um mindset que 
vise o ser humano é o fio norteador de uma 
gestão modernizada, flexível e preparada 
para amadurecer sua cultura organizacional.

 
Linguagem humanizada para estimular o 

potencial coletivo
Não é fácil deixar o campo teórico e aplicar 

essas medidas na prática. Até por essa ques-
tão, não se deve pensar que uma mudança do 
tipo aconteça da noite para o dia, sem esforços 
contundentes por parte das lideranças inter-



O novo CIO: como 
transformar a TI em 

Tecnologia de Negócio

As empresas precisam 
refletir sobre o nível 
de maturidade de seus 
departamentos de TI

Em momentos desafia-
dores e críticos como 
o atual, com um mer-

cado cada mais exigente e 
buscando por soluções para 
enfrentar as adversidades, 
é imprescindível contar 
com o apoio de profissionais 
que diferenciem positi-
vamente o negócio nessa 
jornada. Mas, como atuar 
diretamente nesta veia, 
atingindo a força motriz?

Por meio da transição 
de um novo perfil do Chief 
Information Officer (CIO), 
que deixou de olhar apenas 
para as demandas tecnoló-
gicas internas das empresas 
e passou a atender aos 
negócios. Ou seja, esse 
profissional é o grande or-
questrador da evolução da 
Tecnologia da Informação 
(TI) para a Tecnologia de 
Negócios (TN). 

Já vínhamos de um cená-
rio cujas empresas nascidas 
digitalmente, como a Uber, 
a Airbnb e o IFood nos en-
sinaram sobre a tecnologia 
ser integrante da cons-
trução de seus negócios 
e não apenas uma parte 
acessória. Com a pande-
mia, essa mentalidade da 
digitalização se intensificou 
porque as organizações 
tiveram que suspender a 
atuação no ambiente físico 
e rapidamente se adaptar 
ao universo online com 
tecnologias já existentes. 

Aqui, temos mais um 
exemplo de como o negó-
cio se alinhou à tecnolo-
gia, quando, na verdade, 
deveria ser o oposto: a TI 
estar a serviço do negócio, 
antecipando necessidades 
e desenvolvendo soluções 
para demandas até então 
não atendidas.  

Diante deste cenário, a 
digitalização passa a ser 
um caminho sem volta e as 
empresas precisam refletir 
sobre o nível de maturida-
de de seus departamentos 
de TI para que ele esteja 
alinhado ao negócio. 

Tal evolução está for-
çando essa reinvenção dos 
CIOs, que precisam alterar 
os processos internos e as 
exigências que recaem so-
bre eles, que são enormes. 

Não é suficiente apenas 
administrar as demandas 
internas do dia a dia, mas 
se aperfeiçoar continua-
mente para produzir mais 
e melhor. 

As características do novo 
perfil de CIO ultrapassam o 
domínio tecnológico e de 
gestão de processos. Essas 
hard skills devem se somar 
às habilidades pessoais e de 
relacionamento, que vão 
trilhar o contato com os 
diferentes departamentos 
da empresa, diminuindo 
os problemas ocasionados 
pela Shadow IT e de suas 
condutas não oficiais, e as 
a lacunas com os clientes a 
fim de acelerar o plano e o 
prazo dos projetos. 

Ou seja, a área de TI passa 
a apoiar no desenvolvi-
mento de aplicações para 
o mercado e não apenas 
no suporte à sua estrutura 
interna. Juntas, as aptidões 
profissionais e pessoais, 
formam um profissional 
completo e equilibrado, 
com grandes qualidades 
para agir em qualquer tipo 
de situação no ambiente de 
trabalho e em momentos 
turbulentos para reposi-
cionar as estratégias de 
mercado.

E a próxima crise, pas-
mem, já está batendo à nos-
sa porta. Com o aumento da 
digitalização e o vazamento 
de dados crescendo na 
mesma proporção, já temos 
um cenário de penalidades 
relacionadas às falhas de 
privacidade que devem 
custar mundialmente US$ 
8 bilhões para as empresas 
até o ano de 2025, segundo 
estimativas do Gartner. 
Para evitar essas multas, 
também será necessária a 
atuação do CIO na mitiga-
ção de riscos. 

Por isso, o novo perfil do 
CIO deve ser de um líder 
de negócios, par a par com 
os demais executivos da 
companhia. E esse cenário 
afeta diretamente o que nós 
chamamos hoje de TI. Pro-
vavelmente, a nomenclatu-
ra será rebatizada por TN 
(Tecnologia de Negócios), 
um nome que demonstra 
claramente sua integração 
aos negócios. 

(*) - É CIO da Sonda Brasil, 
integradora de soluções de 

Tecnologia da Informação e líder em 
Transformação Digital na região.

Eduardo Costa (*)
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Luan Gabellini (*) 

Mas e quando você es-
colheu uma platafor-
ma, mas ela não aten-

deu aos seus interesses ou à 
expectativa dos seus clientes? 
O que fazer nesse caso? É 
possível migrar, contudo é ne-
cessário levar alguns pontos 
em consideração. A escolha 
de uma nova plataforma de 
e-commerce vai proporcionar 
uma experiência melhor para 
o consumidor. 

Além disso, ela pode ser 
fundamental para a evolu-
ção da empresa, uma vez 
que por meio dela o negócio 
pode atingir as metas al-
mejadas. O primeiro passo 
então é entender o planeja-
mento da representante da 
plataforma a longo prazo. 
A pergunta que precisa ser 
feita é: como aquilo que 
eles oferecem vai suprir as 
necessidades do seu negó-
cio? O foco é encontrar um 
produto que passe confian-
ça, seja estável e de simples 
atualização. 

A segunda consideração 
é optar por uma plataforma 
que acompanhe a evolução 
da empresa, ou seja, evite 
soluções que necessitem de 

A troca do comércio eletrônico pode trazer algumas vantagens, e 
uma delas é entender a necessidade da loja virtual.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: BRUNO YOSHIKAZU SHIMADA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia (19/06/1991), estado civil solteiro, profissão pro-
gramador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos 
Yoshikazu Shimada e de Miriam Yassuko Kawakami Shimada. A pretendente: ISABELLE 
LUMMY SATO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no 
dia (24/07/1992), estado civil solteira, profissão analista financeira, residente e domici-
liada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Mamoro Marcos Sato e de Amelia Mitsuko 
Ivano Sato. Obs.: Bem corno cópia enviada a Unidade de Serviço nesta Capital, onde 
a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO SIMÕES DE ARAUJO, de nacionalidade brasi-
leira, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/08/1992), estado civil solteiro, 
profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de José Carlos Araujo e de Mércia Simões. A pretendente: DANIELA SAMPAIO RO-
DRIGUES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(06/03/1997), estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Douglas Rodrigues e de Sueli Sampaio 
Rodrigues.

O pretendente: LUCAS VERONESE GOZZI LAURINDO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (17/09/1999), estado civil solteiro, 
profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paul o - SP, filho 
de Wagner Ricieri Laurindo e de Silvia Helena Gozzi Laurindo. A pretendente: RITA DE 
CÁSSIA ALVES PHILADELPHO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta 
Capital, Tatuapé - SP, no dia (14/06/2000), estado civil solteira, profissão especialista 
em EAD III, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Adelino Philadelpho Pereira e de Graziela Alves Rodrigues.

O pretendente: CLEVERSON LINDOMAR NUNES DE SIQUEIRA, de nacionalidade 
brasileira, nascido em Ouricuri - PE (Registrado no Distrito Feitoria, no Município de 
Bodocó - PE), no dia (26/09/1996), estado civil solteiro, profissão chefe de bar, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lindomar Antonio Nunes e de 
Antonia Ferreira Nunes de Siqueira. A pretendente: ANTONIA GILDETE DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Bodocó - PE (Registrada no Distrito de Feitoria, no 
Município de Bodocó - PE), no dia (22/11/1996), estado civil solteira, profissão assistente 
administrativa, residente e domiciliada em Barueri - SP, filha de Valdeide Ercilio da Silva e 
de Gildete Auzeni da Silva. Obs.: Bem corno cópia enviada a Unidade de Serviço, onde 
a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: IGOR VITOR RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Itaquera - SP, no dia (17/08/1993), estado civil solteiro, profissão bancário, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vitor Francisco Ribeiro 
e de Maria Auxiliadora Moreira Vitor Ribeiro. A pretendente: FABIANNE GUIRADO 
ALVES DE BRITO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, 
no dia (24/06/1995), estado civil solteira, profissão enfermeira obstetra, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ademilson Alves de Brito e de 
Cleide Maria Guirado.

O pretendente: EDNALDO OTONIEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nas-
cido em Canhotinho - PE, no dia (13/02/1973), estado civil solteiro, profissão mecânico 
de refrigeração, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Otoniel José dos Santos e de Maria Josefa da Conceição. A pretendente: MIRIELE DE 
OLIVEIRA MALTA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (18/02/1990), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcio da Silva Malta e de Marcia Silva de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ LUÍS DE MELO, de nacionalidade brasileira, nascido em Bom 
Jardim - PE (Registrado no Distrito de Bizarra), no dia (10/01/1990), estado civil solteiro, 
profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Luís Raimundo de Melo e de Maria José Caetano da Silva. A pretendente: ROMAICA 
LUCÉLIA VAZ DE MORAES, de nacionalidade brasileira, nascida em Barbacena - MG, 
no dia (15/06/1979), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cassia Vaz de Moraes.

O pretendente: JOSÉ BATISTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Presidente Jânio Quadros - BA, no dia (21/02/1982), estado civil solteiro, profissão ca-
beleireiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Benjamim 
Batista e de Maria das Dores Batista dos Santos. A pretendente: JACIÉLIA DE SOUSA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Presidente Jânio Quadros - BA, no dia 
(02/01/1983), estado civil solteira, profissão agente comunitária de saúde, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jesuino da Rocha Silva e de 
Jacilza Vieira de Sousa Silva.

O pretendente: GUILHERME SILVA DANTAS, de nacionalidade brasileira, nascido em 
São Paulo - SP (Registrado em Jundiaí - SP), no dia (16/07/1999), estado civil solteiro, 
profissão auxiliar administrativo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Marcos Eunesio Sousa Dantas e de Maria Helena da Silva Dantas. A pretendente: 
JÉSSICA APARECIDA VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Ca-
pital, Vila Prudente - SP, no dia (18/02/1999), estado civil solteira, profissão assistente de 
engenharia, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alexandre 
Vasconcelos de Oliveira e de Fabiana Aparecida Cardoso.

O pretendente: JONAS DE SOUSA CASTRO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (28/05/1995), estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdemir 
Gois Castro e de Maria de Guia Sousa Castro. A pretendente: DANIELA DE ARAUJO 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Casa Nova - BA, no dia (03/03/1994), 
estado civil solteira, profissão caixa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Gildenor Rodrigues dos Santos e de Lucilene de Araujo Santos.

O pretendente: DIEGO OLIVEIRA BASILIO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Porto Real do Colégio - AL, no dia (07/05/1989), estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de zelador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Expedito Basilio e de Diginaura de Oliveira Basilio. A pretendente: PATRÍCIA 
FERREIRA BARROS, de nacionalidade brasileira, nascida em Quebrangulo - AL, 
no dia (01/03/1988),  estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Leonildo Brito Barros e de Maria José 
Ferreira da Silva.

O pretendente: JACKSON NOVAES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Arapiraca - AL, no dia (28/05/1992), estado civil divorciado, profissão 
autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Damião 
Pereira da Silva e de Cicera dos Santos Silva. A pretendente: DANIELLA PEREIRA 
DA GAMA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 
(14/03/1994), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto Nunes da Gama e de 
Zenilda Pereira da Gama.

O pretendente: JUAN EDISON MENEZES DIAS, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (06/02/2000), estado civil solteiro, profissão 
ajudante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ronaldo 
Jose Dias e de Deusnethe Santos Menezes. A pretendente: VITÓRIA DA SILVA 
COSTA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 
(28/04/2004), estado civil solteira, profissão estudante, residente e domiciliada em 
Guarulhos - SP, filha de Elenaldo Ferreira Costa e de Eliane Raquel Gonçalves da 
Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde a pretendente é 
residente e domiciliada.

O pretendente: CARLOS EDUARDO ROCHA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (19/09/1991), estado civil solteiro, profissão 
contador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José 
Airton Rocha e de Maria de Lourdes da Conceição. A pretendente: CARLA NAFTALI 
ANDRADE SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, 
no dia (19/07/1990), estado civil solteira, profissão arquivista, residente e domicilia-
da neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Antonio Oliveira da Silva e de 
Valdileide Pereira de Andrade Silva.

O pretendente: JOSE CARLOS SOUZA ALVES, de nacionalidade brasileira, nas-
cido em Olho D' Água das Flores - AL, no dia (26/05/1972), estado civil solteiro, 
profissão pedreiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Arlindo Lucio Alves e de Marina de Souza. A pretendente: MARIA DAS 
GRAÇAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Minador do Negrão 
- AL, no dia (06/12/1961), estado civil divorciada, profissão podóloga, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Audálio Luiz da Silva e 
de Eliete Maria da Silva.

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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Como migrar sua 
plataforma de e-commerce? 

Quais pontos considerar?
Quando se faz a escolha por vender online, a plataforma de e-commerce é o que pode tanto ajudar 
no crescimento da empresa, quanto prejudicar os negócios. Por isso é muito importante estudar as 
tecnologias disponíveis e ver qual vai mais ao encontro do que você procura

o produto, lota o carrinho 
e finaliza a compra. 

	 •	Produtos complemen-
tares - Ter opções para 
complementar aquilo que 
o cliente vem procurando, 
como produtos persona-
lizados, é uma estratégia 
bem eficiente. Além disso, 
oferecer também pacotes, 
assinaturas, descontos 
quando um pedido foi 
maior e ofertas especiais 
são caminhos bem inteli-
gentes. 

	 •	Tenha um eficiente 
sistema de backoffice 
- Entre as etapas da com-
pra até o recebimento, 
um sistema tecnológico 
integrado garante todos 
os processos do cliente no 
comércio eletrônico. Esse 
sistema é conhecido como 
backoffice. Se ele não for 
eficiente, pode prejudicar 
demais o negócio. 

Portanto, a plataforma pre-
cisa ter funções que facilitem 
a operação para que o proces-
so de vendas e de manutenção 
do site não deem trabalho. 

 
(*) - É sócio-diretor da Betalabs, 

empresa especializada em tecnologia 
para e-commerce e clubes de 

assinatura (www.betalabs.com.br). 

atualizações mais complexas 
e revisões para gerenciar o 
crescimento. A última e não 
menos importante é priorizar 
o cliente. Considere a qua-
lidade, velocidade e acessi-
bilidade do suporte que vai 
ser oferecido. É necessário 
ter um suporte que ofereça 
disponibilidade todos os dias 
da semana, vinte e quatro 
horas por dia. 

A troca do comércio ele-
trônico pode trazer algumas 
vantagens, e uma delas é 
entender a necessidade da 

loja virtual. Alguns outros 
benefícios também valem a 
pena serem destacados. 
	 •	Taxas de conversão 

mais expressivas e 
maior volume de ven-
das - A chegada do cliente 
na loja virtual tem que ser 
impactante, no sentido 
de ele se empolgar com 
os produtos oferecidos e 
com a marca. Um site que 
seja atrativo, moderno, 
facilita a vida do consu-
midor, porque ele perde 
menos tempo para achar 
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Ricardo Haag (*)

As relações entre as empresas e colabo-
radores mudaram drasticamente durante 
a pandemia. 

Em meio ao distanciamento ocasionado 
pelo isolamento social, a reinvenção na 
gestão de pessoas se tornou uma estratégia 
primordial para garantir a perpetuidade 
das operações com a mesma qualidade do 
presencial. Muitos aprendizados foram sen-
tidos durante este período, com importantes 
perspectivas do que ainda veremos no futuro.

Preocupadas em como garantir sua con-
tinuidade em meio a tamanha crise, ações 
direcionadas para o aprimoramento dos pro-
cessos com foco em melhores resultados, se 
tornaram estratégias comuns entre muitos 
empreendedores. Claramente, buscar um 
aperfeiçoamento constante dos produtos 
e serviços ofertados sempre é uma medida 
obrigatória de crescimento organizacional. 
Contudo, essa demanda não foi a única.

Todo processo envolve uma série de 
profissionais qualificados por trás, de-
sempenhando suas funções com êxito 
para a conquista das metas estipuladas. 
Quando satisfeitos com suas posições e 
conscientes da importância de seu trabalho 
para a empresa, a produtividade e ganho 

operacional são vantagens consequentes 
para toda companhia – feito que depende, 
indiscutivelmente, de uma gestão de pesso-
as marcante e de líderes preparados para 
conduzir os times rumo à jornada desejada.

Os colaboradores devem ser os prota-
gonistas das estratégias corporativas. É 
preciso remodelar o olhar interno com 
lentes voltadas à empatia e sensibilidade, 
motivando cada um para que entregue 
seu melhor, independentemente do nível 
hierárquico ou conhecimento técnico. 
Diante de uma geração marcada pela ampla 
consciência individual e seu valor como in-
tegrante de uma comunidade, saber como 
lidar com cada perfil se tornou essencial 
– assim como integrá-los às equipes em 
prol de um trabalho colaborativo e com 
relações próximas.

Felizmente, a boa liderança é uma ha-
bilidade que pode ser adquirida. Para se 
destacar e adentrar esta nova era da gestão 
de pessoas, todo líder deve ser um ponto 
de convergência e alinhamento entre o 
gerenciamento emocional de todos, e os 
interesses dos acionistas. Um intermediário 
no caminho a ser percorrido para que as 
expectativas de todos sejam atendidas e 
mantidas a longo prazo.

Segundo um estudo da Gallup, um líder 

assertivo tem influência de até 70% no en-
gajamento dos funcionários com o negócio. 
Mas, grande parte ainda não está preparada 
para isso. É preciso entender a fundo o 
perfil e preferências de cada um – e, acima 
de tudo, como unir e transformar estas 
diferenças em competências promissoras 
para o desenvolvimento do negócio.

O senso de pertencimento e o propósito 
de seu trabalho para o crescimento da 
companhia são fatores primordiais que 
devem integrar a liderança na gestão de 
pessoas. Quando bem desenvolvidos, são 
capazes, até mesmo, de superar a valori-
zação da remuneração ofertada – afinal, o 
legado das empresas já se tornou um fator 
decisivo para muitos candidatos.

A cada nova geração de profissionais, 
liderá-los se torna mais desafiador. Dian-
te de constantes mudanças, o carisma, a 
proximidade e empatia serão as grandes 
chaves de sucesso para aqueles que assu-
mem este papel. A gestão de pessoas de 
sucesso no futuro, depende de um apren-
dizado contínuo para que a empresa atraia 
candidatos cada vez mais qualificados para 
o seu destaque no mercado.

(*) - É sócio da Wide, consultoria boutique de 
recrutamento e seleção (https://wide.works/).

Qual será o futuro da gestão de pessoas?
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