
Analisar os impactos do uso da Inteligência Artificial (IA) hoje em 
dia tornou- se uma tarefa muito comum devido à crescente tendência 
das empresas em adotar esse tipo de tecnologia.   

Inteligência Artificial: como a IA pode 
aprimorar os ERPs? 
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O setor financeiro brasileiro prepara-se para viver a maior disrupção 
de sua história: a expansão do Open Banking.    

O data center é o coração do ecossistema 
brasileiro de Open Banking

Enquanto a corrida por uma produtividade desenfreada nos propor-
cionou um presente pautado pela desigualdade, o futuro anseia pelo 
feminino. O que exatamente isso significa?   

O desenvolvimento do futuro 
é feminino

O número de brasileiros residindo no exterior cresceu 36% nos 
últimos dez anos, de acordo com os mais recentes dados do Ministério 
das Relações Exteriores. São, assim, mais de 4,2 milhões de pessoas 
vivendo fora do Brasil. Não à toa indicadores apontam para um aumento 
na busca pela obtenção de cidadania estrangeira.   

Tecnologia “alivia” burocracia na busca 
por cidadania estrangeira

alengo_CANVA

A comunicação assertiva é uma 
das principais competências de 
um profissional de sucesso. 

É o método de transmitir informações,
colocando em prática a habilidade que 

um profissional tem em se comunicar e 
se relacionar com seu público, de forma 
que consiga conquistar a colaboração e 
atenção de todos. Quando falamos em 
comunicação assertiva, estamos falando 
sobre mensagens que são transmitidas 
com segurança e posicionamento. 

Esta capacidade também demonstra o 
nível de sua inteligência social, ou seja, 
sua habilidade de se relacionar com os 
outros e de conquistar a colaboração 
das pessoas. No contexto empresarial, 
muitas vezes, as falhas de comunicação 
e a comunicação não assertiva são alguns 
dos principais gargalos. 

Quando as informações não são com-
partilhadas de forma correta, surgem, 
principalmente, dificuldades nas rela-
ções, na execução dos processos e no 
alinhamento das demandas. Como ter 
uma comunicação assertiva?

Confira sete dicas práticas que 
podem te ajudar a se tornar 

mais assertivo:

1. Aprenda a entender o outro  -
Ao observar o modo como as pessoas à 
sua volta se comunicam e preferem ser 
acessadas, você demonstra respeito a 
elas e facilita a troca de informações. 
Perceba e sinta o modelo de cada pessoa.

2. Aprenda a ouvir na essência  -
Segundo estudo realizado pelo professor 
de Psicologia Albert Mehrabian, 55% da 
comunicação humana é feita de forma 

Comunicação assertiva: temos que 
desenvolver para ontem
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não verbal, ou seja, realizada por meio 
de gestos, olhares e postura corporal. 
Por isso, é importante estar atento a 
estes sinais para adequar-se e manter 
a comunicação assertiva nas empresas.

3. Atenção à sua fala  -  Será que o
modo como você se expressa é adequa-
do? Muitas vezes nos esquecemos de 
observar a forma como falamos, e não 
avaliamos se estamos sendo assertivos 
ou ofensivos quando nos referimos aos 
outros. Portanto, preste atenção se o seu 
tom de voz, palavras, expressões físicas 
e faciais estão passando uma mensagem 
contrária ao que deseja. 

Sem o cuidado necessário, é possível 
que críticas e frases com duplo sentido 
sejam interpretadas de maneira errada. 
Atenção com o tom, pontuação e pala-
vras escolhidas. Seja claro e objetivo. 
Evite trocar a ordem das palavras para 
parecerem mais rebuscadas. Foque no 
conteúdo que deseja transmitir e faça-o 
de forma concisa, sem ser grosseiro.

4. Acerte o momento - Escolha o
momento e o tempo certo para se ma-
nifestar. Isso porque, embora o que você 
tenha a dizer seja importante, é essencial 
sentir e perceber a hora certa de falar. 
Muitas vezes, por falta de sensibilidade, 
acabamos nos comprometendo e com-
prometendo outras pessoas ao falar 
coisas no momento errado.

5. Tenha embasamento  -  Carac-
terísticas como conhecimento técnico, 
boas leituras e domínio da língua falada e 
escrita conferem embasamento e maior 
capacidade de argumentação e diálogo, 
fortalecendo sua comunicação assertiva. 
Caso aconteça de ser pego desprevenido: 
seja humilde. 

Se não souber responder, é preferível 
falar que não possui esse conhecimento e 
irá estudar sobre o assunto. Se o ouvinte 
souber mais sobre o tema, pode inclusive 
pedir sugestões criação um momento de 
aprendizado em conjunto.

6. Seja um bom intermediador  -
Caso seus colegas de trabalho e amigos 
tenham dificuldades de expressar seus 
conhecimentos e opiniões, você pode 
ajudá-los a tornarem públicas suas men-
sagens. Com seu exemplo, eles podem 
se encorajar a praticar melhores formas 
de comunicação. Seja solicito, inspire e 
ensine o que você sabe.

7. Busque evolução contínua -  
Trabalhar para manter sua capacidade 
de comunicação é essencial para obter 
bons resultados e garantir o andamento 
de suas relações interpessoais. Invista em 
aprimoramento e continue a comunicar-
-se bem.

Seguindo essas dicas, você, com cer-
teza, aprenderá a se comunicar asserti-
vamente em qualquer ambiente e com
todos os tipos de pessoas. A comunicação 
assertiva é essencial a todo profissional e 
a todos aqueles que desejam conquistar
uma carreira de sucesso!

(Fonte: Vanessa Wedekin é  Mestre em Educação 
pela Middle Tennessee State University e 

Doutoranda em Educação e Negócios pela Florida 
Christian University, é diretora de produto e 

desenvolvimento na BiUP Educação - https://
biupeducacao.com/).  

BMW iX1 em fase de desenvolvimento no 
círculo ártico

O círculo polar ártico em Arjeplog, Suécia, é um dos primeiros 
lugares do mundo a receber os futuros lançamentos da BMW. 
Com clima extremamente frio, o local é perfeito para a fase final 
de desenvolvimento dos novos modelos. Desta vez, quem esteve 
por lá foi o BMW iX1. A versão 100% elétrica do aclamado BMW 
X1, SAV Premium mais desejado do Brasil, será lançada no mês 
de outubro. Cada vez mais próximo de ser apresentado, o modelo 
é equipado com a quinta geração do sistema BMW eDrive e usa 
dois motores, um em cada eixo, para se movimentar. A neve forte 
e os pisos recobertos de gelo de Arjeplog trazem desafios para 
o acerto de sistemas eletrônicos de controle, tração, suspensão
e direção do novo BMW iX1. Além disso, o ambiente é propício
para testar a resistência dos componentes de motor e bateria em
ambientes de temperaturas extremamente baixas. Leia a 
coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: BMW Group

NEGÓCIOS

Safra recorde
O IBGE estima uma safra recorde 

de cereais, leguminosas e oleaginosas 
para este ano: 261,5 milhões de tone-
ladas. A previsão é do Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola , 
realizado em abril. Caso a previsão 
se confirme, o Brasil encerrará o 
ano com uma expansão de 3,3% (ou 
8,3 milhões de toneladas a mais) na 
safra, em relação a produção do ano 
passado. A área colhida deve ser 4,9% 
maior do que a de 2021 (ABr)

AgroNews

Live sobre redução de custos no Agronegócio

@A Becomex, Deloitte e Pecege apresentam o encontro online 
“Estratégias tributárias e aduaneiras para redução de custos 

em insumos e ativos no agronegócio”. O bate-papo acontecerá no 
dia 17 de maio, 17h, com inscrição gratuita pelo site https://lnkd.
in/diEAmcQS. Durante o encontro, o tema central tratado pelos 
especialistas serão as estratégias reais que podem melhorar a 
performance financeira das empresas do setor do agronegócio 
e como a atuação colaborativa pode aumentar a rentabilidade 
e competitividade nos segmentos de carnes, grãos, florestal e 
sucroenergético. O bate-papo “Estratégias tributárias e aduanei-
ras para redução de custos em insumos e ativos no agronegócio” 
contará com a participação da Renata Vicentin, Gerente de Contas 
Estratégicas na Becomex e Haroldo Torres, Gestor de Projetos no 
Pecege com mediação da Carolina Verginelli, Sócia de Consultoria 
Tributária na Deloitte. 

Imagem: iStock 

COMO A INFORMAçãO PODE IMPuLSIONAR 
SuAS VENDAS NO E-COMMERCE?  Leia na página 4

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-a-informacao-pode-impulsionar-suas-vendas-no-e-commerce-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-13-05-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/desfile-na-praca-vermelha/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/inteligencia-artificial-como-a-ia-pode-aprimorar-os-erps/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-data-center-e-o-coracao-do-ecossistema-brasileiro-de-open-banking/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-desenvolvimento-do-futuro-e-feminino/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tecnologia-alivia-burocracia-na-busca-por-cidadania-estrangeira/


Apenas 20% das 
empresas estão 
preparadas para 

acelerar a inovação

Larry Fink, o CEO 
da BlackRock, 
maior gestora de 
investimentos do 
mundo, certa vez 
escreveu em sua 
tradicional carta 
anual ao mercado: 

“Todas as empresas 
e todos os setores 
serão transfor-

mados pela transição para 
uma realidade de emissão 
zero. A pergunta é: você 
conduzirá ou será conduzi-
do até lá?”. 

O questionamento de 
Flink vai muito além das 
questões de sustentabilida-
de. Reflete o desejo de todo 
profissional de inovação no 
fim do dia, que é priorizar 
suas apostas e acelerar os 
resultados obtidos com 
elas - ao ser um agente 
ativo (e não passivo) dessa 
transformação. 

E isso nos leva a uma se-
gunda questão. Você está 
satisfeito com a velocidade 
das suas apostas? De acordo 
com a McKinsey, 84% dos 
CEOs não estão. Embora 
eles acreditem na impor-
tância da inovação para o 
crescimento da companhia, 
apenas 6% estão satisfeitos 
com a performance de suas 
empresas nessa área. 

Na prática, o ritmo aquém 
do esperado obriga um 
CEO, quando presta con-
tas, a dizer que as metas 
previstas para 2022 serão 
alcançadas em 2025 e, no 
ano seguinte, adiar para 
2030. Soa familiar? Cada 
vez que isso acontece, 
empresas candidatam-se a 
perder credibilidade e valor 
de mercado. 

E essa pressão recai sobre 
as chamadas lideranças da 
inovação, que recebem a 
missão-quase-impossível 
de permear a cultura no 
presente e se antecipar 
quanto ao futuro. A respon-
sabilidade não é pequena e, 
segundo números do Boston 
Consulting Group, apenas 
20% das organizações estão 
preparadas para escalar a 
inovação e implantar solu-
ções com eficiência.

Esse momento, que eu 
também chamo de “fase 
dois” - do qual pouco se fala 
- é o único caminho possível 

para se colher os resulta-
dos da inovação. Na hora 
de inovar, há quem queira 
copiar o que se aprende em 
benchmarks, ou criar uma 
série de iniciativas com um 
nome bonito e publicitário. 
Esse caminho é ineficiente. 
Acredite: essa estratégia 
de inovação precisa ser 
repensada.

Não raro, programas de in-
traempreendedorismo, por 
exemplo, se encerram com 
o cheque de alguns milhares 
de reais como prêmio e nada 
além disso. São programas 
como esses, desenhados 
sem um caminho posterior 
estruturado, que não dei-
xam claro como ajudarão 
a organização a sobreviver 
nos próximos anos. Evitam 
a complexidade na qual 
determinadas empresas não 
se arriscam a pensar.

Fazer seus próprios times 
agir como empreendedo-
res requer mais do que as 
horas de treinamento ou 
um canal de submissão de 
ideias que acreditamos ser 
necessários para transfor-
mar o nosso negócio. Re-
quer encarar que os nossos 
processos e a aversão à tal 
complexidade podem ser 
entraves que inviabilizam 
a inovação. 

Requer que novas ideias 
tenham a chance de ganhar 
vida. Requer comparti-
lharmos não só o risco, 
mas também os potenciais 
ganhos futuros com quem 
nunca imaginamos ter como 
sócios. Pressionadas por 
inovar, há organizações que 
se perdem, pulam etapas, ou 
desenham programas que 
não se encaixam no que elas 
precisam. 

Que ignoram que, por 
mais que esses desenhos 
resultem em notícias e 
apresentações inspirado-
ras, chegar na “fase dois” 
- de dar escala à inovação 
e implantar soluções com 
eficiência - requer veloci-
dade e abordagens que, 
provavelmente, a empresa 
“não está disposta a adotar 
atualmente”.

E você? Quanto tempo 
gasta revisitando processos 
para colocar a sua inovação 
em prática?

(*) - É sócio e cofundador da The 
Bakery, empresa global de inovação 

corporativa, com clientes em 20 
países (www.thebakery.com).

Felipe Novaes (*)

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

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Aldo Leone Filho (*)

A vida contemporânea 
pede presteza, diagnóstico 
rápido e preciso; não tolera 
espera inócua nem vacilo. Daí 
a relevância do outsourcing 
em tudo aquilo que não é a 
atividade-fim de cada empre-
sa. No entanto, fundamental 
que o parceiro apresente um 
grau elevado de resolutivi-
dade. E que haja confiança, 
afinação e sinergia entre as 
partes. Tenho a honra e a 
responsabilidade de pilotar a 
Agaxtur Viagens, que chega 
aos 68 anos exibindo saúde, 
experiência e vitalidade. 

Muito gratificante prota-
gonizar em uma organização 
que inova, o tempo todo, a 
experiência de viagens de 
lazer, incentivo e eventos. 
Vencida a pandemia da Co-
vid-19, ganha consistência a 
certeza de que 2022 marca 
o início de um novo tempo 
para todos. Tornar a Agaxtur 
mais e mais tecnológica é 
tarefa desafiadora. Porém, 
muito compensadora. Infor-
matizamos todas as nossas 
lojas com dispositivos os mais 
atualizados. 

Tecnologia de ponta fa-
zendo a diferença na perfor-
mance e ganho de produtivi-
dade para o time. O projeto 
de transformação digital 
que abraçamos passa pelo 
acerto da parceria firmada 
com a Positivo Tecnologia. 
Apresentamos nossos de-
safios de renovar o parque 
tecnológico à equipe do 
@HélioRotenberg e recebe-
mos um pacote completo de 
soluções de hardware como 
serviço. Resultado: migração 
rápida e atualização de nossa 
base tecnológica.

Passamos a dispor de equi-
pamentos de última geração, 
mais aderentes às tecnologias 
de segurança e customizados 
às necessidades do nosso 
negócio. Acrescente-se a 
facilidade de contar com um 
único parceiro, o que permite 
nossa escalabilidade e pronta 
resposta às novas demandas. 
Tudo isto contratado como 
serviços, sem comprometer 
linhas de crédito. Objetivo 
maior: sempre surpreender, 
positivamente, os nossos 
milhares de viajantes.

(*) - É CEO da Agaxtur Viagens.

Bruno Massard (*)
 
Se perguntarmos a um profissional de compliance sobre a 

importância das análises de integridade de colaboradores, 
parceiros de negócio e terceiros, certamente 100% dirá 
que é uma etapa essencial, além de uma prática usual para 
“relacionamentos de alto risco”. Não é à toa que setores 
regulados, como o financeiro, por exemplo, exigem que 
as empresas realizem tais análises para seus stakeholders 
a fim de evitar crimes e golpes. 

E quais os custos associados a essa atividade? Quanto as 
organizações reservam do orçamento para ela? Em uma 
conta rápida, pode-se verificar que, em primeira e superfi-
cial análise, o investimento não é baixo. Uma organização 
com dez mil targets, excluindo os novos entrantes, e que 
aporta R$ 50,00 por cada pesquisa, teria uma conta de 
R$ 500 mil a ser paga por ano. 

Há de se considerar que os valores unitários das pes-
quisas variam de acordo com volume e a profundidade 
das análises que, por sua vez, são associadas ao nível de 
risco do relacionamento. O mesmo pensamento vale para 
a periodicidade das reanálises, afinal, um fornecedor que 
hoje não apresenta problema, pode ter uma condenação 
por corrupção ou trabalho escravo após seis meses. 

Se formos para a esfera digital, o que dizer sobre essa 
conta quando falamos de um aplicativo de encontro com 
dez milhões de usuários somente no Brasil? Multiplicando 
por 10% do valor unitário de R$ 50,00, há o desembolso 
em potencial de R$ 50 milhões de reais. E, novamente, a 
conta parece grande, mas tudo depende da perspectiva 
- podendo ser até mesmo oportunidade de geração de 
receita e caixa.

É importante ressaltar que as análises de integridade 
são válidas para as mais variadas indústrias, como os 
marketplaces, que podem identificar estelionatários; os 
aplicativos de terceirização de mão de obra, que podem 
evitar criminosos de dirigir um carro ou mesmo adentrar 
às residências; e as fintechs de concessão de crédito, que 
podem identificar rapidamente uma empresa recém-cria-
da, entre outros.

Também é verdade que essas análises podem gerar um 
lastro de preconceito a pessoas que um dia erraram na 
vida, mas que hoje são honestas. Nesse cenário, entende-
se que um ponto de atenção não deve ser tratado como 
um bloqueio puro e simples. Usualmente, sugere-se que 
os alertas sejam analisados por especialistas que possam 
entender o caso em mais detalhes e, então, apoiar a decisão 
quanto a um risco identificado ou não.

As análises de integridade são válidas para as mais variadas 
indústrias, como os marketplaces.

Por exemplo, o tradicio-
nal prato feito, com-
posto por arroz, feijão, 

alface, tomate, batata frita e 
carne bovina, registrou uma 
alta de 23% nos últimos 12 
meses encerrados em mar-
ço 2022, segundo dados do 
IPCA. 

E esse custo é sentido não 
apenas no bolso da popula-
ção, como também afeta as 
contas de milhares de res-
taurantes que, para manter 
o seu negócio ativo e o pú-
blico fidelizado, seguram ao 
máximo o repasse de preços. 
Diante desse cenário desa-
fiador, a Sodexo Insights, 
plataforma de pesquisas, 
estudos e análises relevantes 
no mercado e para o mer-
cado, preparou um passo a 
passo de como usar a técnica 
de engenharia de cardápio 
para alavancar as vendas de 
estabelecimentos que atuam 
com alimentação fora do lar.

“A maioria dos consu-
midores leva, em média, 
109 segundos para ler um 
cardápio. Isso significa que 
os estabelecimentos têm 
menos de 2 minutos para 
conseguir conquistar o clien-
te com fotos e informações 
sobre os pratos. Mas, a partir 
da aplicação da técnica de 
engenharia de cardápio, o 
bar ou restaurante consegue 

Com a técnica de engenharia de cardápio, o bar ou restaurante 
consegue determinar quais pratos são mais populares e 

lucrativos para serem mantidos no cardápio” 

Restaurantes: engenharia de 
cardápio para alavancar vendas
Basta uma ida aos supermercados para os brasileiros perceberem que está cada dia mais caro 
consumir os alimentos essenciais do dia a dia

para o restaurante. Isso 
impacta a quantidade de 
itens comercializados e 
diminui de forma con-
siderável a indecisão do 
cliente sobre qual opção 
escolher, facilitando o 
pedido.

	 •	Pense no aspecto 
visual: o visual do car-
dápio é outro ponto a se 
considerar para quem 
quer aumentar o gasto 
médio dos consumidores 
no restaurante. Invista 
em imagens chamativas 
que despertem o desejo 
dos clientes, organize os 
tipos de pratos, separan-
do-os por entrada, opção 
principal e sobremesa. 
Crie também categorias 
para comidas veganas 
e vegetarianas, assim, 
você consegue ampliar 
o seu público.

	 •	Capriche nas descri-
ções do cardápio: des-
crever detalhadamen-
te os itens, mostrando 
quais são os ingredientes 
usados na preparação 
do prato e, se possível, 
indicando a procedência 
dos insumos, é uma boa 
maneira de facilitar o pe-
dido dos clientes. - Fonte 
e outras informações: 
(https://sodexobenefi-
cios.com.br/).

determinar quais pratos são 
mais populares e lucrativos 
para serem mantidos no 
cardápio”, afirma Antonio 
Alberto Aguiar, o Tombé, 
diretor executivo rede de 
estabelecimentos. Confira 
a seguir as dicas:

Utilize a metodologia dos 
quatro quadrantes: essa 
matriz permite fazer uma 
classificação dos pratos que 
vão do sucesso ao fracasso. 
Para aplicar esse método, 
classifique-os nos seguintes 
quadrantes.
	 •	Estrelas (stars ou 

winners): as opções 
mais pedidas entre clien-
tes que mais impactam 

na lucratividade do ne-
gócio;

	 •	Burros de carga 
(plowhorses): os pra-
tos com boa saída no 
restaurante, mas sem 
muita lucratividade;

	 •	Q u e b r a - c a b e ç a s 
(puzzles): os pratos 
que não têm muita saí-
da, mas que contribuem 
para a lucratividade do 
empreendimento;

	 •	Cães (dogs ou losers): 
itens com baixa deman-
da e pouca lucratividade.

	 •	Otimize as informa-
ções: o ideal é dar priori-
dade e destacar os pratos 
que são mais rentáveis 
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Análise de integridade: 
despesa ou investimento?

O fato é que há tecnologia para fazer as análises e, 
apesar de não parecer um custo módico, talvez falte um 
pouco de boa vontade, criatividade e responsabilidade. 
Hoje, diversas empresas já terceirizam seus testes de 
integridade, que são executados de forma automatizada 
e com uso de Inteligência Artificial e Machine Learning. 
Já os eventuais pontos de atenção dessas análises, por 
vezes, migram para escritórios de advocacia que auxiliam 
a tomada de decisão dos clientes finais. Mas quanto, afinal, 
as corporações desembolsariam por esses serviços? Por 
vezes, nada - e muitas podem até lucrar. 

Por exemplo, aplicativos de encontro não poderiam 
ofertar a análise a seus usuários a um preço de custo ou 
com alguma margem de lucro? Organizações não pode-
riam repassar os custos aos fornecedores ou terceiros que 
querem realizar negócios com elas? Analisando a escalada 
dos golpes e estelionatos, proteger a reputação de uma 
empresa, o bem-estar e a segurança dos clientes não de-
veriam ser considerados despesa, mas sim investimento. 
Diante desse cenário, as perguntas sobre as vantagens e 
os custos das análises de integridade devem recair sobre 
a necessidade dos clientes.

Por exemplo, sair com um desconhecido pode ser con-
siderado um “relacionamento de alto risco”? Se sim, seu 
cliente pagaria R$ 5,00 para saber o histórico criminal 
de quem vai sair essa noite ou ainda do vendedor do 
marketplace? Estamos falando sobre colocar o cliente 
no centro, antecipando suas necessidades e por que não, 
sua segurança?

 
(*) -É diretor executivo de desenvolvimento de negócios e educação da 

ICTS Protiviti, empresa especializada em soluções para gestão de riscos, 
compliance e privacidade de dados.
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Parceria boa é a que funciona!



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

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira 13 de maio de 2022

www.netjen.com.br
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Biodiesel do Vale do
São Francisco - BIOVASF - LTDA.

CNPJ 07.803.979/0001-85 - NIRE: 35.233.037.381
Convocação

Ficam convocados os senhores sócios para Assembleia de Sócios, nos termos do contrato social, a ser
realizada no dia 20 de maio de 2.022, ás 17:00 horas na Rua Boa Vista, 254, 10º andar - Centro, São
Paulo/SP - CEP 01010-010, com a seguinte ordem do dia: a) Alteração da Clausula Décima Segunda do
Contrato Social; e b) Assuntos Diversos. São Paulo, 10 de maio de 2022 - Administração.    (11, 12 e 13)

Balanço Patrimonial em 31 d e dezembro em R$(1)
A T I V O Nota 2021 2020
ATIVO CIRCULANTE 28.449.266 33.399.877
Disponibilidades 4 241.505 1.208.822
Caixa e bancos 241.505 1.208.822

Direitos realizáveis 28.123.545 32.117.572
Clientes 3.c 7.693.592 12.577.325
Adiant. a empregados 47.921 73.985
Impostos a recuperar 7 6.247.252 9.440.675
Adiant. a fornecedores 509.717 155.774
Outras contas a receber 201.844 15.897

Estoques 5 13.423.219 9.853.916
    Despesas de exer-
      cícios seguintes 84.216 73.483
ATIVO NÃO CIRCULANTE 15.361.784 15.036.047
Realizável a longo prazo 5.707.374 5.209.278
Depósitos judiciais 8 5.614.875 5.111.776
Empréstimos compulsórios

  eletrobrás 65.832 65.832
Outros créditos 26.667 31.670
INVESTIMENTOS 11.335 11.335
Investimentos diversos 11.335 11.335

IMOBILIZADO 9 3.271.443 3.443.189
Custo corrigido 11.679.963 11.478.182
(-) Deprec. acumuladas (8.408.520) (8.034.993)

INTANGÍVEL 9 6.371.632 6.372.245
Custo corrigido 6.817.099 6.817.099
(-) Amortiz. acumuladas (445.467) (444.854)

TOTAL DO ATIVO 43.811.050 48.435.924
(As notas explicativas integram o conjunto das

demonstrações contábeis.)

A Administração da Ilumatic S.A. Iluminação e Eletrometalúrgica, em cumprimento às disposições legais e estatutárias,
submete à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes. Julgamos oportuno adicionar o
que segue: 1. Descrição dos Negócios: A Ilumatic S.A. registrou no ano de 2021, uma Receita Líquida de R$ 37.211.505
que significa uma redução 37,75% em relação a 2020 que foi de R$ 59.785.010. O Lucro Líquido atingiu R$ 2 milhões
no ano de 2021. O segmento sentiu de forma mais intensa os efeitos da pandemia decorrentes da COVID-19  afetando
os resultados operacionais da Companhia. Pelo segmento que a empresa atua, fornecendo quase que exclusivamente ao
segmento de iluminação pública, houve uma forte retração de mercado por força da crise pandêmica e do aumento
significativo de decisões dos setores públicos em endurecer regras de isolamento e restrição de atividades econômicas,
principalmente no primeiro semestre do ano, afetando diretamente o faturamento da Companhia. Outra questão que
também trouxe um impacto negativo nas vendas foram os sucessivos aumentos repassados pelos fornecedores, o que
elevou os preços praticados, e a empresa deixou de ser competitiva em diversas licitações durante o ano. Porém a Companhia
continua a promover medidas com vista a redução de despesas e adequação ao momento econômico geral brasileiro.
2. Conjuntura Econômica: O Produto Interno Bruto em 2021, ficou em 4,6%, registrando um aumento se comparado com
2020, mostrando uma recuperação no mercado. Com isso o mercado volta a acenar uma retornada de forma mais
consistente a partir de 2022. 3. Desempenho Econômico-Financeiro: O IPCA encerrou 2021 com variação de 10,06%,
representando a maior inflação acumulada desde o ano de 2015. O Cenário para 2022, considerando a dinâmica social

ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA
CNPJ n° 61.276.226/0001-04 - NIRE: 35300031661

e econômica mundial tende a sofrer menores alterações quanto a pandemia de Covid-19, mas a alta da inflação acaba por
gerar diversos reajustes. Tratando o ano de 2022 de um ano de eleições presidenciais, a perspectiva é que a iluminação
pública no Brasil continuará em forte crescimento. A Iniciativa privada assumiu diversos contratos em regime de Concessão
administrativa – Parceria Público Privada – PPP, o que resultará em incrementos de novas tecnologias no parque de iluminação
das cidades, e por essa razão, a expectativa é manter um crescimento equilibrado e sustentável de vendas.
4. Desafios para 2022: Apesar de 2021 de sido um ano de muitos desafios, a empresa vem tomando diversas medidas
para retornar seu crescimento. A ILUMATIC está focada em buscar novas soluções para os grandes desafios da sociedade
brasileira, priorizando a produção de produtos com maior eficiência energética e implementando inovação tecnológica com
práticas que contribuam para a sustentabilidade. Muito embora as variáveis econômicas possam afetar diretamente o
mercado, a Companhia está focada e direcionada no crescimento de sua produtividade em razão da necessidade das
Cidades adquirirem produtos com novas tecnologias voltadas à redução de consumo, onde apenas no Brasil, menos de
10% dos aproximados vinte milhões de pontos de iluminação possuem instaladas luminárias LED. 5. Agradecimentos: A
Administração da Companhia agradece aos acionistas pela confiança em nós depositada, a quem procuramos retribuir
sempre com a obtenção de resultados diferenciados em relação ao mercado, e aos nossos colegas, pela dedicação e
comprometimento com que têm contribuído para garantir o crescimento sustentável dos negócios.

São Paulo- SP, 26 de abril de 2022.
Rodrigo dos Santos Fantinel - Diretor Presidente

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Demonstração dos Fluxos de Caixa em R$(1)
FLUXOS DE CAIXA DAS 2021 2020
 ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro antes do IR
 e da contribuição social 2.897.406 20.626.000
Ajustes para reconciliar
 o lucro líquido com caixa
  líquido
Aplicado/obtido nas/das
   atividades operacionais:

Depreciação e amortização 439.544 411.938
Ganho na alienação de

   imobilizado e intangível (23.254) (34.678)
Perdas em créditos c/ clientes 146.987 664.008
Juros s/ financiamentos

   (apropriados) 567.505 -
Juros empréstimos

   mutuo (apropriados) 67.034 40.134
Part. dos Administradores 238.695 -

     Total 4.333.917 21.707.402
Variação nos saldos de contas
 dos grupos do ativo e do passivo
Contas a receber de clientes 4.736.746 359.344
Estoques (3.569.303) (945.928)
Impostos a recuperar 3.193.423 (8.457.203)
Despesas antecipadas (10.733) (59.634)
Depósitos judiciais (503.099) (169.138)
Outros créditos do ativo
  curto e longo prazo (508.823) (97.834)
Fornecedores (1.084.916) (615.444)
Impostos, taxas e
  contrib. diversas (702.652) (168.923)
IR e Contribuição Social (666.488) (4.734.142)
Provisão de fériais (4.385) 607
Salários (12.798) 2.116
Débitos com pessoas ligadas (551.782) (5.563.573)
Outros débitos/contas a pagar
  - curto e longo prazo (401.102) (366.936)
Total líquido na variação das
 contas de ativo e passivo (85.912) (20.816.688)
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS
 ATIV. OPERACIONAIS 4.248.005 890.714
FLUXOS DE CAIXA DAS
 ATIV. DE INVESTIMENTOS
Aquisição de bens do
 ativo imobilizado (286.404) (481.819)
Recebimento por venda
 de bens do imobilizado 42.473 36.472
CAIXA LÍQUIDO OBTIDO
 NAS/DAS ATIVIDADES
   DE INVESTIMENTOS (243.931) (445.347)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV.
 DE FINANCIAMENTO
Contratação de novos
  empréstimos 5.558.562 -
Amortização de empréstimos (5.946.003) 738.311
Dividendos pagos (4.583.950) (501.500)
CAIXA LÍQUIDO OBTIDO
 DAS ATIVIDADES
  DE FINANCIAMENTOS (4.971.391) 236.811
DIMINUIÇÃO LÍQUIDO NO
 CAIXA E EQUIV. DE CAIXA (967.317) 682.178
CAIXA E CAIXAS EQUIV.
 EM 01 DE JANEIRO 1.208.822 526.644
CAIXA E CAIXAS EQUIV.
 EM 31 DE DEZEMBRO 241.505 1.208.822

(As notas explicativas integram o conjunto das
demonstrações contábeis.)

NOTA 9. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL: O Ativo Imobilizado e Intangível tem a seguinte composição:
Imobilizado Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em
Aquisições  31/12/21 em 2021 em 2021 cias em 2021 31/12/20 em 2020  em 2020 cias em 2020 31/12/19
Equipamento, Instalações Industriais 10.707.483 230.410 (77.589) - 10.554.663 463.656 (699.344) - 10.790.351
Móveis, Utensílios e Instalações 509.990 56.247 (7.034) - 460.777 5.481 - - 455.296
Veículos 216.544 - - - 216.544 - (77.000) - 293.544
Equipamentos Processamento de Dados 245.946 1.136                   - - 244.810 11.294                   - - 233.516
Imobilizado em Andamento - - - - 1.388 1.388 - - -
SOMA DO IMOBILIZADO 11.679.963 287.793 (84.623) - 11.478.182 481.819 (776.344) - 11.772.707
Depreciações Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em
sobre Aquisições 31/12/21 em 2021 em 2021 cias em 2021 31/12/20 em 2020  em 2020 cias em 2020 31/12/19
Equipamento, Instalações Industriais 7.595.346 406.234 (58.370) - 7.247.482 378.297 (697.550) - 7.566.735
Móveis, Utensílios e Instalações 371.726 16.600 (7.035) - 362.161 15.540 - - 346.621
Veículos 216.543 - - - 216.543 - (77.000) - 293.543
Equipamentos Processamento de Dados 224.905 16.098 - - 208.806 16.932 - - 191.874
SOMA DAS DEPRECIAÇÕES 8.408.520 438.932 (65.405) - 8.034.993 410.769 (774.550) - 8.398.774
IMOBILIZADO LÍQUIDO 3.271.443 151.139 (19.218) - 3.443.189 71.050 (1.794) - 3.373.933
Intangível Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em
Aquisições 31/12/21 em 2021 em 2021 cias em 2021 31/12/20 em 2020  em 2020 cias em 2020 31/12/19
Software 372.658 - - - 372.658 - - - 372.658
Direitos Uso Telefone 74.161 - - - 74.161 - - - 74.161
Marcas e Patentes 6.370.280 - - - 6.370.280 - - - 6.370.280
SOMA DO INTANGÍVEL 6.817.099 - - - 6.817.099 - - - 6.817.099
Amortização Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em
sobre Aquisições 31/12/21 em 2021 em 2021 cias em 2021 31/12/20 em 2020  em 2020 cias em 2020 31/12/19
Direitos Uso Telefone 74.161 - - - 74.161 - - - 74.161
Software 371.306 612 - - 370.693 1.169 - - 369.524
SOMA DAS AMORTIZAÇÕES 445.467 612  -  - 444.854 1.169  -  - 443.685
INTANGÍVEL LÍQUIDO 6.371.632 612  -  - 6.372.245 (1.169)  -  - 6.373.414

Demonstração do Resultado do Exercício em R$(1)
2021 2020

RECEITA BRUTA 53.164.807 86.433.610
Vendas de produtos 44.366.664 78.379.694
Vendas de mercadorias

    e serviços 8.798.143 8.053.916
DEDUÇÕES (15.953.302) (26.648.600)
   Devoluções de vendas (842.053) (1.738.986)
   Imp. e contribuições (15.111.249) (24.909.614)
RECEITA LÍQUIDA 37.211.505 59.785.010
CUSTOS DAS VENDAS
 E SERVIÇOS (27.357.893) (40.263.719)
LUCRO BRUTO 9.853.612 19.521.291
RECEITAS/DESPESAS
 OPERACIONAIS (6.498.682) (1.851.967)

Despesas com vendas (4.765.019) (5.814.390)
Despesas administrativas (1.531.886) (2.180.031)
Partic. dos Administradores (238.695) (16.000)
Deprec. e Amortizações (439.544) (411.938)
Deprec. e amortizações

   apropriadas aos custos 422.710 394.084
Outras receitas operacionais 113.510 6.505.262
Outras desp. operacionais (59.758) (328.954)

LUCRO OPERACIONAL 3.354.930 17.669.324
 Receitas Financeiras 1.129.871 6.899.332
 Despesas Financeiras (1.587.395) (3.942.656)
DESPESAS FINANCEIRAS
 LÍQUIDAS (457.524) 2.956.676
LUCRO ANTES DO IR E
  DA CONTRIB. SOCIAL 2.897.406 20.626.000
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (208.237) (1.261.280)
 IMPOSTO DE RENDA (540.554) (3.259.150)
LUCRO/PREJUÍZOS
 DO EXERCÍCIO 2.148.615 16.105.570

Lucro Básico por Ação de
  Operações Contínuadas 10,7431 80,5279

Lucro Diluído por Ação de
  Operações Contínuadas 10,7431 80,5279

(As notas explicativas integram o conjunto das
demonstrações contábeis.)

2021 2020
 Lucro líquido do exercício 2.148.615 16.105.570
 Ajuste de exerc. anteriores - -
  Total do resultado abran-
   gente, líq. de impostos 2.148.615 16.105.570

(As notas explicativas integram o conjunto das
demonstrações contábeis.)

Demonstração dos Resultados Abrangentes em R$(1)

P A S S I V O Nota 2021 2020
PASSIVO CIRCULANTE 7.587.466 17.220.995

Fornecedores 2.451.061 3.535.977
Salários a pagar 71.062 83.860
Impostos, taxas e

   contribuições diversas 1.089.629 1.709.979
Instituições financeiras 1.022.209 7.342.145
Juros s/ capital próprio

   e dividendos a pagar 12.b 510.296 2.186.567
Part. dos Administ.

   a pagar 266.695 28.000
Representantes a pagar 244.162 341.916
Provisão para férias

   e encargos 3.h 336.815 341.200
Outras contas a pagar 1.095.745 1.651.351
Emprést. em controladas

   e pessoas ligadas 499.792 -
NÃO-CIRCULANTE 9.065.667 3.297.948

Instituições financeiras 6.500.000 -
Empréstimos com

   pessoas ligadas 10.b - 984.540
Adiant. p/ futuro

   aumento de capital 10.a 2.000.000 2.000.000
Outras contas a pagar 565.667 313.408

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 27.157.917 27.916.981
Capital social realizado 12.a 21.000.000 21.000.000

  Reserva de Lucros 6.157.917 6.916.981
TOTAL DO PASSIVO E
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 43.811.050 48.435.924

(As notas explicativas integram o conjunto das
demonstrações contábeis.)

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

AudiLink & Cia. Auditores
CRC 2RS003688/O-2 ‘T’ SP
Roberto Caldas Bianchessi

Contador
CRC/RS 040078/O-7 ‘T’ SP

DIRETORIA
Rodrigo dos Santos Fantinel - Diretor Presidente

Edson D'Arrigo - Diretor

                                       CONTAS RESERVA RESERVA LUCROS/
CAPITAL RESERVA RESERVA PARA DE PREJUÍZOS TOTAL

ESPECIFICAÇÕES SOCIAL DE CAPITAL LEGAL INVESTIMENTOS LUCROS ACUMULADOS GERAL
SALDOS EM 31/12/2019        21.000.000               -  -                   -                       -           (6.898.972)           14.101.028
APURAÇÃO DO RESULTADO
 DO EXERCÍCIO
Lucro líquido do exercício                       -               - - -                       -           16.105.570           16.105.570
DESTINAÇÕES PROPROSTAS
Reserva legal - -     460.330 -             460.330              (460.330) -
Reserva para investimentos - - -      6.456.651          6.456.651           (6.456.651) -
Juros sobre capital próprio - - - - -              (687.000)              (687.000)
Dividendos           (1.602.617)           (1.602.617)
SALDOS EM 31/12/2020        21.000.000               -     460.330      6.456.651          6.916.981                           -           27.916.981
Pagamento majoração dividendos
 conforme AGE 20/04/2021     (2.397.383)         (2.397.383) -           (2.397.383)
APURAÇÃO DO RESULTADO
 DO EXERCÍCIO
Lucro líquido do exercício                       -               - - -                       -             2.148.615             2.148.615
DESTINAÇÕES PROPROSTAS
Reserva legal - -     107.431 -             107.431              (107.431) -
Reserva para investimentos - - -      1.530.888          1.530.888           (1.530.888) -
Juros sobre capital próprio - - - - -                          -                         -
Dividendos propostos              (510.296)              (510.296)
SALDOS EM 31/12/2021        21.000.000               -     567.761      5.590.156          6.157.917                          -           27.157.917

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  - Valores Expressos em R$ (1)

DEMONSTRAÇÃO  DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R$(1) (PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2021)

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL: A companhia tem
por objeto social: I) a industrialização e o comércio de produtos
e equipamentos elétricos, eletrônicos e metalúrgicos, além de
equipamentos, ferramentas especiais e aparelhos afins aos
produtos relacionados ao seu objeto social, bem como, a
respectiva exportação; II) o comércio de componentes, de
aparelhos de sua fabricação, de acessórios para iluminação,
bem como, outros produtos para revenda; III) importação de
matérias-primas, componentes, materiais para revenda,
máquinas, equipamentos, veículos e partes e peças de
material para iluminação; IV) a prestação de serviços de
instalação e manutenção elétrica e de montagem e instalação
de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em
vias públicas, portos e aeroportos; V) a locação de prestação
de serviços de instalação e manutenção elétrica e de
montagem e  instalação de sistemas e material elétrico,
iluminação e afins; VI) a prestação de serviços de intermediação
de compra e venda de bens  imóveis, de processamento de
dados para terceiros e de serviços de corte, dobra,
estampagem e pintura; VII) a prestação de serviços de
administração, locação, arrendamento, loteamento e
incorporação de bens imóveis; VIII) a prestação de serviços
de correspondente bancário; IX) a participação no capital
social de outras empresas, como sócia ou cotista ou acionista,
mesmo quando o objeto social não coincida com o próprio,
mediante a aplicação de recursos próprios ou decorrentes de
incentivos fiscais; X) desenvolvimento, fornecimento e
manutenção de sistemas informatizados (telegestão e/ou
telemetria) e suporte técnico com hospedagem de software;
XI) fabricação de luminárias para iluminação e sua instalação;
XII) comércio atacadista de soja, cereais, leguminosas e
produtos alimentícios, sua importação e sua exportação. NOTA
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As demonstrações contábeis de 31/12/2021 e 31/12/2020
foram preparadas de acordo com a NBC TG 1000(R1),
Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas - PME,
destacando-se o seguinte: balanço patrimonial, demonstração
do resultado do exercício, demonstração dos resultados
abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e
demonstração dos fluxos de caixa. Para fins de

comparabilidade, estamos apresentando também as
Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31/12/
2020. Em 26 de abril de 2022, a administração concedeu
autorização para conclusão das demonstrações contábeis
da Ilumatic S/A Iluminação e Eletrometalúrgica. NOTA 3.
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS: Dentre os principais
procedimentos adotados para a preparação das
demonstrações contábeis, ressaltamos: a) APURAÇÃO DO
RESULTADO: O resultado é apurado em observância ao
regime de competência, para apropriação de receitas, custos
e despesas correspondentes. b) CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA: Contemplam numerários em caixa, saldos em
bancos em conta de livre movimentação. c) CONTAS A
RECEBER DE CLIENTES: Estão apresentadas a valores de
realização a receber de clientes, reconhecidos pelo regime de
competência. d) ESTOQUES: Os estoques de matérias-primas
e produtos de revenda foram mensurados pelo custo médio
de aquisição, os quais não superam os valores de mercado.
Os estoques de produtos acabados foram avaliados pelo
custo médio de produção. As provisões para estoque de
baixa rotatividade, obsoletos, ou para ajuste ao valor de
mercado são constituídas quando consideradas necessárias
pela administração. e) INVESTIMENTOS: Estão demonstrados
ao custo de aquisição e referem-se a créditos da Eletrobrás.
f) IMOBILIZADO: A obrigação da revisão periódica
determinada pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 13, item
54, foi efetuada durante o exercício social iniciado a partir de
01/01/2010. Para 2021, em vista de não terem sido
constatadas alterações relevantes na situação dos bens que
compõem o imobilizado da companhia, incluindo as aquisições
realizadas durante o exercício, a sua administração decidiu
manter as mesmas taxas de depreciação calculadas pelos
mesmos prazos de vida útil adotados em 2010. As taxas anuais
de depreciação são as seguintes:
DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020
Máquinas e Equip.
 Industriais 2,45% a 20,20% 2,45% a 20,20%
Móveis, Utensílios
 e Instalações 4% a 10% 4% a 10%
Equipamentos Proces-

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020
 samentos de Dados 5% a 20% 7% a 18%
Veículos 20,00% 20,00%
g) INTANGÍVEL: O intangível é formado pelo valor da marca
Ilumatic. Os demais bens intangíveis são avaliados pelo custo
de aquisição, sendo o software amortizado a taxa de 5% a
20% a.a. h) PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS: Foi
constituída com base no direito adquirido dos funcionários até
a data do balanço, acrescido dos encargos sociais
correspondentes e, do adicional de um terço. i) PROVISÃO
PARA O IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:
Quando calculada, é efetuada com base no lucro real, com a
aplicação das alíquotas previstas na legislação fiscal: imposto
de renda 15%, mais adicional de 10% sobre o lucro excedente
a R$ 240.000,00 e 9% de contribuição social. j) OUTROS
ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES:
São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos e variações cambiais incorridas
até a data do balanço (ativos/passivos).
NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020
Caixas e bancos 241.505 1.208.822
Aplicação de liquidez imediata - -
TOTAL 241.505 1.208.822
O caixa corresponde a bens numerários em moeda nacional.
Os bancos representados pelas contas de livre movimentação
mantidas com instituições financeiras, correspondem ao saldo
existente no final do exercício.
NOTA 5. ESTOQUES: Os estoques correspondem a:
DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020
Produtos Acabados 1.816.430 2.199.341
Mercadorias para Revenda 614.401 347.385
Produtos em Elaboração 5.867 6.345
Matérias-Primas 8.892.396 5.349.540
Materiais de consumo 13.426 -
Estoque de terceiros
 em nosso poder 758.145 910.705
Adiant. a fornecedores 1.322.554 1.040.600
TOTAL 13.423.219 9.853.916

Os estoques de produtos acabados e mercadorias para
revenda são destinados à venda, e seu giro e volumes
estão compatíveis às suas espécies e sazonalidade. NOTA
6. VALOR PRESENTE – CLIENTES E FORNECEDORES: A
empresa não efetuou ajustes a valor presente de suas contas
a receber e a pagar, em razão de não serem relevantes.
NOTA 7. IMPOSTOS A RECUPERAR: Correspondem a
saldos de Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, de antecipações mensais e de retenção do
imposto de renda de juros sobre o capital próprio, de créditos
homologados pela RFB e impostos recuperáveis oriundos
de aquisição de insumos e serviços. Os valores estão
atualizados pela variação mensal da Selic até 31/12/2021 e
31/12/2020, quando aplicável. NOTA 8. REALIZÁVEL A
LONGO PRAZO: Depósitos judiciais: A Ilumatic S.A
ofereceu a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
com anuência do Tribunal de Justiça, o qual determinou a
penhora de direitos creditórios no valor de R$ 4.650.491 em
2021 e R$4.278.859 em 2020 para garantir o
prosseguimento de discussão judicial, e para garantir
discussões de processos trabalhistas e tributários o valor de
R$ 964.384 em 2021 e R$ 832.917 em 2020.

NOTA 10. OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: a)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL:
Correspondem a recursos para serem utilizados com intuito
de aumentar o capital social. b) EMPRÉSTIMOS COM
PESSOAS LIGADAS: Os empréstimos a longo prazo foram
totalmente quitados para o ano de 2021. NOTA 11.
CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS: a) Fiscais: A companhia
defende-se de execução fiscal da fazenda estadual (ICMS)
no montante aproximado de R$ 2.500.000. Também segundo
os consultores jurídicos da companhia, o grau de incerteza
não permite a determinação de probabilidade de perda, sendo
grande, no mérito, a expectativa de sucesso nas demandas.
b) Garantias: Para as contingências passivas a Controladora
Intral S/A avalizou fianças bancárias para garantir

demonstrado no quadro a seguir:
DESCRIÇÃO 31/12/2021
Lucro líquido do exercício 2.148.615
Compensação de prejuízos -
Reserva legal (107.430)

Aos Administradores e Acionistas da
ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA
São Paulo -SP
Opiniãocom ressalva: Examinamos as demonstrações
contábeis da ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E
ELETROMETALÚRGICA, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas
demonstrações do resultado, dos resultados abrangentes,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício f indo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto
pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada
“Base para opinião com ressalva”, as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
f inanceira da ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E
ELETROMETALÚRGICA em 31 de dezembro de 2021, 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.
Base para opinião com ressalva: No exercício encerrado
em 31/12/2021 a Companhia deixou de constituir provisão
no valor de R$ 1.792.444,26, relacionada a processo
originado de reclamatória trabalhista, considerada por seus
assessores jurídicos como de risco de perda provável. Esse
procedimento gerou um efeito positivo no resultado do
exercício e no Patrimônio Líquido no mesmo valor. Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais 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 Companhia, de acordo com
os princípios éticos relevantes 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.
Outras Informações que acompanham as
demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A
administração da Companhia é responsável por essas
outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das
demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de
ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com
as demonstrações contábeis, ou com nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar
esse fato. Não temos nada a declarar a este respeito.
Responsabilidades da administração pelas
demonstrações contábeis: A administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações 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 demonstrações contábeis, a
administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações contábeis. Os responsáveis pela
administração da Companhia são aqueles com

responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações contábeis.
Responsabilidades 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 e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes 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
e internacionais 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 causada 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 Companhia. - Avaliamos a
adequação das polít icas contábeis uti l izadas 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 signif icativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
a não mais se manter em continuidade 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 administração
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.
Eldorado do Sul, 26 de abril de 2022.

Adriana Kahler Libino
Contadora - CRC/RS - 068342/O-4

determinadas   demandas (trabalhistas) e em favor da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para garantir
o prosseguimento da discussão judicial, penhora de direitos
creditórios pertencentes a executada nos autos do processo
e seguro garantia. NOTA 12. CAPITAL SOCIAL: a) CAPITAL
SOCIAL: O capital social da companhia, no montante de R$
21.000.000, pertencente inteiramente a acionistas domiciliados
no país, está composto por 200.000 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. b) DIVIDENDOS E JUROS
SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO: A política de distribuição de
dividendos da empresa prevê que do lucro líquido no mínimo
25% será destinado aos acionistas como dividendos. No
exercício de 2021 foram calculados juros sobre o capital próprio,
os quais foram imputados aos dividendos, conforme

NOTA 13. COBERTURA DE SEGUROS: Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia possuía cobertura de seguros contra
incêndios e riscos diversos, com a HBI Seguros, para os bens do ativo imobilizado e para os estoques, por valores considerados
suficientes para cobrir eventuais perdas. VALOR VALOR
OBJETO MODALIDADE SEGURADO 2021 SEGURADO 2020
Edificações e conteúdos, estoques, almoxarifados, Incêndio e
 responsabilidade cívil e lucros cessantes riscos diversos 51.502.916 47.999.000
Veículos Colisão e

responsabilidade civil 1.710.000 1.710.000
Total 53.212.916 49.709.000

DESCRIÇÃO 31/12/2021
Base de cálculo para os dividendos 2.041.184
Dividendos propostos 510.296
Juros sobre o capital próprio
 atribuído aos dividendos -
Dividendos 510.296

Extremamente fácil de 
ser moldado, o aço é 
utilizado de diversas 
formas, espessuras 
e tamanhos, além 
de possuir um preço 
mais atrativo quando 
comparado com 
outros materiais, o 
que o torna útil em 
vários setores

Basicamente, existem 
seis tipos de aço: 
carbono, ligado, aço 

inoxidável, aço inoxidável 
ferrítico, aço inoxidável 
austenítico e aço galvani-
zado. O aço está presente 
em todos os lugares. Na 
alimentação, por exemplo, 
além das óbvias latinhas, 
também são utilizados nas 
embalagens longa vida, 
aqueles que contêm leite, 
sucos, molhos ou alimen-
tos em que basta abrir a 
caixa, colocar o conteúdo 
em um prato e levar ao 
micro-ondas.

“O aço de baixo carbono, 
por exemplo, é o tipo de aço 
mais popular no mercado, 
normalmente utilizado em 
vigas, chapas e suportes. 
E com cada tipo de com-
posição, o aço se torna 
específico para cada tipo de 
utilização na nossa rotina”, 
comenta o gerente de mar-
keting da Açovisa, Giovani 
Marques da Costa. Além 
disso, o aço é um produto 
100% reciclável. Números 
da International Iron and 
Steel Institute indicam que 
630 milhões de toneladas 
do produto são recicladas 
anualmente. 

E o Brasil tem se apresen-
tado como um dos líderes 
globais em reciclagem. 
Só a associação sem fins 
lucrativos Prolata reciclou 
55.090 toneladas de la-
tas de aço em 2021 - por 
exemplo -, o que representa 
um aumento de 141% em 
comparação a 2020. A 
maioria dessas latas foram 
recicladas nas regiões Sul, 
Sudeste e Nordeste: 28, 
16 e 8 mil toneladas de 
latas de aço pós consumo, 
respectivamente. Paraná é 
o estado que mais reciclou. 
Confira os tipos de aço mais 
utilizados e locais que são 
encontrados:
	 •	Aço Carbono - Os 

aços carbono são clas-
sificados em outros 
seis tipos: aço de baixo 
carbono, aço de médio 
carbono e aço de alto 
carbono. E essas ca-
tegorias podem variar 

ainda mais dependendo 
do tipo de elemen-
tos acrescentados na 
composição do mate-
rial como manganês, 
cromo, silício, níquel, 
molibdênio, vanádio, 
alumínio e nióbio.

  Brinquedos, carcaças 
de celulares e equipa-
mentos de ginástica são 
um dos produtos onde 
o aço carbono pode 
ser encontrado. Ele 
também serve de ma-
téria-prima para obras 
arquitetônicas e de arte 
contemporânea; Já na 
indústria automotiva, 
ele está mais do que 
presente: representa 
56% do peso total de 
um carro; Aviões, trens 
e bicicletas, são alguns 
dos modais de transpor-
te que usam bastante 
aço carbono.

	 •	Aço liga - Também 
possui sub variações, 
como baixa liga, aço 
média liga e aço alta 
liga. São usados, prin-
cipalmente na fabrica-
ção de eixos, tubos e 
peças para aplicações 
relacionadas à geração 
de energia e fabricação 
de ferramentas para 
exploração de petróleo 
ou em juntas universais, 
terminais de direção e 
correntes de aciona-
mento de máquinas. 

  “A indústria destes 
setores demandam mui-
to do aço em torres 
de transmissão, turbi-
nas, rotores, reatores e 
exaustores”, explica o 
gerente de marketing da 
Açovisa. Outros setores, 
como construção civil e 
naval, além das indús-
trias automobilística 
também usam bastante 
do aço de ligamento. 

	 •	Aço inox - È o tipo 
de aço que é bastante 
utilizado na constru-
ção civil, dentro das 
residências, pois por se 
tratar de um ambiente 
úmido na maioria das 
vezes, ali é preciso um 
material que não enfer-
ruje e cuja superfície 
seja lisa e livre de poros 
a fim de dificultar a ade-
são de bactérias. Nesse 
ambiente residencial o 
aço é usado em pias, 
bancadas, panelas e 
eletrodomésticos em 
geral, como fogões, 
máquinas de lavar, mi-
cro-ondas e geladeiras. 
- Fonte e outras obser-
vações: (https://www.
acovisa.com.br/).

Você não sabia que usava tantos tipos de aço no seu dia a dia.

Material versátil, 
o aço é utilizado 

em diferentes 
objetos e locais
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Estima-se que 80% das decisões dos vendedores de e-commerce sejam baseadas em percepções subjetivas, ou seja, 
não possuem dados para apoiá-las ou impulsioná-las. Isso não significa que tudo vai bem ou mal no negócio, 

mas sim que haverá poucas possibilidades de conhecer os motivos por trás dos resultados. 

Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 13 de maio de 20224

anyaberkut_CANVA

NEGÓCIOS

Além de saber se a categoria é muito competitiva, entender 
qual é a demanda insatisfeita, a sazonalidade dos produtos, 
quais preços que os outros vendedores estão aplicando e se você 
pode ou não obter uma vantagem. Em resumo, as informações 
ajudarão o vendedor a descobrir quais batalhas pode vencer.

2. Atraia visitantes e se posicione  -  A próxima decisão 
que um vendedor de e-commerce deve tomar é gerar visitas 
e conseguir um bom posicionamento de seus produtos. Cada 
comprador gera uma demanda por meio de sua busca e o ven-
dedor deve entender esse desejo: cada clique é uma intenção. 

A decisão do vendedor deve ter como objetivo posicionar-se 
entre os primeiros 200 resultados de busca. Para isso, você 
precisa não apenas se alinhar com as regras de posicionamen-
to do marketplace, mas também com a demanda e entender a 
concorrência.

Conhecer as palavras-chave mais utilizadas pelos compradores 
e sua tendência é uma informação que nos permite otimizar 
títulos e construir anúncios competitivos no marketplace. Dessa 
forma, se houver muita oferta do mesmo produto, as informa-

Juliana Vital (*)

Atualmente, existem ferramentas que nos permitem incor-
porar dados e agregar inteligência aos processos de vendas 
online. Desta forma, a informação torna-se um GPS que 

ajuda a tomar decisões que proporcionam eficiência e reduzem 
a possibilidade de cometer erros. No e-commerce, incorporar 
informações é fundamental para entender as causas e os efeitos 
das estratégias de negócios. 

Este é um mundo em movimento rápido que exige velocidade, 
flexibilidade e eficácia. A informação, então, é uma ferramenta 
essencial para se adaptar rapidamente a esse cenário e apro-
veitar suas oportunidades. Mas como incorporar informações 
em cada uma das suas decisões de vendas?

No comércio eletrônico, o maior desafio não é vender, mas 
sim alcançar uma rentabilidade sustentável ao longo do tempo. 
Quando falamos em marketplaces, por exemplo, esse é um desafio 
constante: a concorrência é maior e o contexto sempre cobrará 
por preços mais baixos. Daí a importância da informação para 
manter o ciclo de melhorias e atualizações de produtos que 
geram um negócio lucrativo.

 
Este é um ecossistema onde o processo de tomada de deci-

são deve ser muito mais rápido. Para vender online de forma 
inteligente, é importante profissionalizar a tomada de decisão. 
Agora, quais são essas decisões? Como a informação pode 
potencializá-las? Vejamos!

 
1. Compre produtos para vender  -  Para começar um 

negócio online, a primeira coisa que deve conhecer é a demanda 
de produtos que existe e em qual plataforma é mais conveniente 
oferecê-los: marketplaces, lojas online, redes sociais, etc. Essa 
decisão é a mais importante e dependerá de quantas pesquisas 
existem sobre os produtos e como os consumidores realizam 
essa pesquisa. 

Uma vez definido o canal por onde começar a comercializa-
ção dos produtos, fica mais fácil tomar as próximas decisões e 
até mesmo mudar a estratégia. Como vemos, as informações 
se tornam essenciais para começarmos essa jornada da forma 
correta. No caso de um marketplace como o Mercado Livre, 
por exemplo, as informações permitem ao vendedor entender 
quais são seus pontos fortes para se envolver em determinadas 
categorias e vender determinados produtos. 

ções ajudarão a criar o melhor título, subir posições no ranking 
e ganhar mais visitas.

 
3. Gere vendas  -  A conversão é o índice que melhor expressa 

a eficiência das vendas em um negócio. Converter visitas em 
vendas e ser rentável não depende apenas do posicionamento, 
mas também de conhecer e analisar métricas essenciais que 
nos ajudarão a tomar as melhores decisões. 

Para acelerar a geração de venda e a rentabilidade nos market-
places, é necessário avaliar a conversão em diferentes etapas: 
por anúncio, por produto, por categoria e de forma geral. O 
exercício de análise comparativa com os concorrentes, sejam 
eles top sellers ou não, revelará fraquezas, forças e pontos de 
melhoria.

A informação, neste caso, permitirá medir e comparar o de-
sempenho do negócio e realizar micro experimentos, que testem 
novas estratégias de negócio que melhorem ou potencializem 
os resultados.

 
4. Meça e cresça  -  Avaliar o desempenho no e-commerce 

compreende um caminho básico: definir uma meta, medir as 
variáveis e recomeçar. Detectar as causas e os efeitos de todas 
as decisões, por meio de dados que se conformam com as ten-
dências ao longo do tempo, é fundamental para eliminar o que 
é ruim e promover boas ações.

É importante não apenas focar no seu próprio desempenho 
e crescimento, mas sim entender todos os fatores dentro do 
seu contexto, ou seja, o mercado e a concorrência. Por exem-
plo, se o crescimento do nosso negócio foi de 10% e de nossos 
concorrentes de 30 %, nosso desempenho foi bom?

 
A informação, então, desempenha um papel fundamental. O 

acompanhamento e análise das métricas de resultados (ven-
das, visitas) e de eficiência (conversão), deve ser um exercício 
contínuo que proporcione feedbacks sobre as boas decisões de 
cada etapa do processo.

 
5. Não perca de vista a rentabilidade  -  Para vender no 

e-commerce, deve ter em mente que a rentabilidade deve ser 
priorizada. Não tem a ver com o volume de vendas, mas com 
os lucros que são adquiridos em relação ao investimento. Obter 
lucratividade se trata de utilizar os recursos disponíveis com a 
maior eficiência possível.

 
A Lei de Pareto ou Regra 80/20 explica que 20% dos anúncios 

são responsáveis por 80% do faturamento. Com essas informa-
ções, é possível entender quais são as prioridades do negócio, 
concentrar esforços e recursos no que tem melhor desempenho 
e rever as estratégias que precisam ser aprimoradas.

 
6.  Construa negócios sustentáveis  -  Para concluir e 

como base de tudo isto, há um conceito determinante sobre o qual 
devemos ter clareza: a sustentabilidade do negócio. Incorporar 
informações nos processos de venda e tomada de decisões é 
essencial para construir um negócio que sobreviva a longo prazo 
no e-commerce. Vender online sem informação é um jogo de azar. 

Podemos ganhar ou perder, mas nunca entenderemos por-
que ganhamos ou perdemos. Por outro lado, se vendermos de 
forma inteligente com base em dados, não apenas saberemos 
os motivos de nossos resultados, mas também construiremos 
um negócio sustentável que nos permita ganhar dinheiro, evitar 
contingências e crescer.

(*) - É Global Chief Revenue Officer na Nubimetrics. Publicitária, com pós em 
administração pela FGV, é especialista em reposicionamento de produtos, 

diagnóstico de operações de empresas e reestruturação da linha de produtos, 
receitas, processos e estrutura.
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O mercado de câmbio 
brasileiro: modernizar 

é preciso

O mercado de câmbio 
brasileiro está 
crescendo, evoluindo, 
modernizando-se 
e as empresas que 
integram o setor 
precisam acompanhar 
esse ritmo

Isso para oferecer aos 
clientes serviços cada 
vez mais personalizados 

e vantajosos. O desafio é 
atender uma demanda re-
primida, pois hoje o cliente 
de câmbio ainda tem difi-
culdades para acompanhar 
o setor de forma eficiente, 
produtiva e lucrativa, sem 
ficar dependente dos ban-
cos.

O real consolidou-se como 
uma das moedas de maior 
interesse da comunidade 
financeira internacional 
e, destacando-se entre os 
países emergentes, o Brasil 
é um polo de investimento 
global, um dos principais 
destinos de fluxos de ca-
pital, com o saldo de in-
vestimento direto no país 
aumentando expressiva-
mente ano a ano. O mer-
cado de câmbio brasileiro 
experimentou profundas 
transformações para se 
adequar ao novo cenário.

Além de crescer em ta-
manho, evoluiu em crité-
rios mais sutis. O serviço 
de câmbio é oferecido por 
empresas autorizadas pelo 
Banco Central e que são 
responsáveis pela interme-
diação entre cliente e os 
bancos nas operações de 
compra e venda de moeda 
estrangeira. O diferencial 
na prestação do serviço nem 
sempre aparece de forma 
evidente. 

Uma máxima que prevale-
ce, no entanto, é a tradicio-
nal relação atacado e varejo, 
ou seja, quando as empresas 
que trabalham com vários 
clientes compram grandes 
quantidades de moedas 
do banco elas conseguem 
obter taxas mais baratas. 
No câmbio, como em tan-
tos outros setores, quando 
o cliente compra muitos 
produtos, o valor de cada 

um fica menor. O cenário 
segue favorável. O alto 
volume de investimento 
estrangeiro no Brasil é um 
dos fatores que impulsiona 
a valorização do real frente 
ao dólar. 

Neste ano, o investimen-
to estrangeiro na bolsa já 
passa dos US$ 50 bilhões. A 
previsão do boletim Focus 
é de que o dólar termine 
2022 no valor de R$ 5,30. 
O aumento dos preços das 
commodities no mercado 
internacional também for-
talece o real e o agravamen-
to do conflito na Rússia deu 
novo impulso aos preços de 
insumos como o petróleo. 
Completando o panorama, 
a taxa da Selic também atrai 
estrangeiros para o Brasil, 
que voltou a ter o maior juro 
real do mundo, pagando um 
retorno atrativo ao capital 
externo.

Outro avanço importante 
é o novo marco cambial, 
sancionado em dezembro 
de 2021, que atualiza e 
simplifica a legislação sobre 
transações entre o real e 
as moedas estrangeiras. 
Apesar de vigorar apenas 
para 2023, as alterações 
são consideradas positivas. 

A nova legislação conso-
lida dispositivos legais que 
começaram a ser editados 
há 100 anos e que agora 
ganham um texto mais 
conciso e linguagem atual, 
trazendo um maior nível 
de segurança jurídica para 
o setor. Trata-se de uma 
importante medida que 
impulsiona a presença do 
Brasil no mercado econô-
mico internacional. 

Para as empresas que 
atuam no mercado de 
câmbio, o desafio diante 
de tantas transformações 
significativas, é ser uma 
guardiã dos empresários, 
colocando na mesa de 
negociação os interesses 
daquelas que utilizam ex-
portação e importação e 
ainda têm dificuldades para 
lidar com toda a burocracia 
e encontrar as taxas mais 
vantajosas.

(*) - É CEO e fundador da Osher 
Investimentos.

Marco Rennó (*)

D - Painéis Solares
Com diversos subsídios, como a redução no imposto de importação, 
os painéis solares estão em alta entre as empresas que compram de 
fornecedores no exterior. De acordo com o Relatório de Importação do 
1º Trimestre de 2022, realizado pela Logcomex, empresa que oferece 
soluções de big data e automação para o comércio exterior, o valor de 
importação do produto subiu no período. nos três primeiros meses do 
ano foram importados US$ 1,4 bilhões do produto. Isso o coloca em 4º 
lugar na lista dos mais importados no período e representa um aumento 
de US$ 931,8 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, 
uma alta de 193,12%. No primeiro trimestre de 2021, ele ocupava a 
15ª posição no ranking. Saiba mais em: (https://www.logcomex.com/).

E - Desafio aos Players
A Suzano llança uma nova iniciativa de Inovação Aberta na Unidade de 
Papel e Embalagem, chamada ‘Open Innovation - O Papel é o Futuro’. 
A expectativa é conectar a companhia com players do mercado que 
possam utilizar os papéis do portfólio da empresa como insumo no 
desenvolvimento de novos produtos para substituir itens e embalagens 
que atualmente usam matérias-primas de fontes não renováveis em sua 
composição. O objetivo é a solução proposta impactar em uma ou mais 
áreas da sociedade, como economia circular, agronegócio, saúde, mobi-
lidade, infraestrutura, transporte de mercadorias, logística, cosméticos, 
entre outras. O desafio é voltado a startups, empresas, pesquisadores e 
pessoas físicas. A ideia é que, futuramente, esses players possam se tornar 
clientes e/ou parceiros da companhia. As inscrições podem ser feitas por 
meio da plataforma(https://sway.office.com/NZqgbnACMGMaDoLE). 

F - Agricultura Sustentável 
A AgroBee, agtech que promove a integração entre produtores rurais e cria-
dores de abelhas, foi selecionada pelo Programa de Diplomacia de Inovação 
do Brasil, em parceria com a Embrapa e a Embaixada do Brasil em Haia, 
para participar da F&A Next 2022. Apenas seis agtechs e foodtechs em meio 
a mais de 1.125 startups foram escolhidas para representar o Brasil. Em 
sua 7ª edição, o evento será realizado no Campus de Wageningen, Holanda, 
nos próximos dias 18 e 19. O serviço de polinização assistida inteligente da 
AgroBee cria novas fontes de rendimento e encoraja a profissionalização 
dos apicultores, gerando um ciclo virtuoso de impactos sociais. Interessados 
em saber mais sobre a polinização assistida inteligente, podem baixar o 
aplicativo gratuitamente no site (https://www.agrobee.net/).  

A - Padroeiro da Advocacia
A Associação dos Advogados de São Paulo, em parceria com a 
OAB-SP, o IASP e a Caixa de Assistência (AASP), vão realizar, no 
próximo dia 19 (quinta-feira), às 19 h, missa em homenagem a Santo 
Ivo, padroeiro dos profissionais da advocacia. A cerimônia acontece 
na Paróquia de Santo Ivo, localizada no Largo da Batalha, nº 189, 
na capital paulista, sendo também transmitida pelas redes sociais 
das instituições. Santo Ivo ficou conhecido como o “Advogado dos 
Pobres”, pois defendia pessoas com menos recursos e sem con-
dições de pagar pelo serviço. Morreu no dia 19 de maio de 1303, 
sendo canonizado em 1347. Seu corpo está sepultado na Catedral 
de Tréguier, na França. 

B - Cheiro Digital
O mundo digital agora também tem cheiro! A BASF lança o B-Scent, 
que promete revolucionar as experiências relacionadas à perfumaria: 
o aparelho que libera no ar a fragrância escolhida é comandado a 
partir de um aplicativo, o B-Scent. A novidade permite sentir as fra-
grâncias, escolher combinações, conhecer cada tipo de aplicação. O 
dispositivo, criado pela startup Noar, será utilizado para apresentar 
as diversas fragrâncias usadas na indústria de perfumes, cuidados 
pessoais e limpeza doméstica. O dispositivo é uma forma inovadora, 
multisensorial e intuitiva de experimentar as fragrâncias. Libera o 
perfume escolhido sem deixar resíduos no aparelho, no ar ou no 
usuário, possibilitando a experimentação de diversos perfumes. Saiba 
mais em: (https://noarbrasil.com.br/).

C - Gastronomia no 31º Andar
O Farol Santander São Paulo amplia ainda mais sua atuação junto à 
gastronomia e inaugura, em parceria com a escola Accademia Gastrono-
mica, um cronograma fixo e semanal de aulas e cursos na sua ‘Cozinha 
do 31’. A primeira agenda acontece no próximo final de semana, dias 
14 (sábado) e 15 (domingo), com a aula inaugural comandada por 
Giuseppe Gerundino, chef e fundador da Accademia Gastronomica. A 
programação até 19 de junho já está disponível para inscrição e reúne 
diversos chefs e temas gastronômicos tanto do Brasil como de outros 
países. O valor das aulas é de R$ 260,00 e inclui avental personalizado 
e degustação das receitas acompanhadas de vinho e café. Para conferir 
a agenda e se inscrever, basta acessar o link (https://site.bileto.sympla.
com.br/accademiagastronomica31/). 

G - Acima de 40 Anos
Pessoas acima de 40 anos que querem viver uma nova oportunidade no 
mercado financeiro são as estrelas do novo programa em busca de talentos 
da Valor Investimentos. O escritório ligado à XP está com inscrições abertas 
até 30 de maio para o Trainee+, que tem o propósito de possibilitar uma 
transição de carreira para quem não está satisfeito com a sua atual atividade 
ou que se aposentou cedo e quer voltar ao mercado de trabalho. Não há 
idade máxima limite. A estratégia do Programa Trainee+ está atrelada à 
meta da Valor de fechar o ano com 238 assessores no time, contratando 
121 novos profissionais. A busca é por profissionais com mais experiência 
de vida e maior potencial de crescimento e curva de aprendizagem, que já 
atuam no mercado financeiro ou que estejam dispostos a fazer transição 
de carreira. Inscrições: (https://jobs.kenoby.com/valorinvestimentos/job/
trainee/626726f8bc8951d36f23d712?utm_source=website). 

H - Álbum de Figurinhas
A Editora Panini, líder no segmento de colecionáveis, e a Warner Bros. 
Consumer Products estão lançandoum novo álbum de figurinhas com 
cenas e momentos icônicos inspirados no mundo mágico de Harry Pot-
ter. O álbum de figurinhas, já está disponível em 2 versões, capa dura e 
brochura. O álbum de figurinhas Harry Potter Antologia permitirá que 
os fãs da franquia revivam alguns de seus momentos favoritos da série 
de filmes com uma coleção total de 192 cromos, sendo 48 especiais e 
16 que brilham no escuro, além de 22 cards para explorar ainda mais 
o mundo mágico. Uma ótima opção para se divertir com os amigos e 
testar seus próprios conhecimentos sobre o mundo de Harry Potter! 

I - Gestão Financeira  
A HerMoney e o Sebrae-SP se unem para auxiliar gratuitamente empre-
endedoras com suas finanças. O objetivo da parceria é oferecer acesso 
ao software de gestão financeira para micro e pequenas empreendedoras 
mulheres, que hoje representam 48% dos donos de empresas no Brasil. A 
plataforma de automação financeira surgiu para ajudar mulheres a conquis-
tarem a autonomia financeira de seus negócios por meio de uma plataforma 
segura, prática e eficiente, que possibilita que essa empreendedora invista 
mais tempo na atividade fim da sua empresa. As interessadas podem se 
inscrever vem (https://app.hermoney.com.br/sign-up/form-user).

J - Energia Solar
Desde 2012, a geração própria de energia solar no Amazonas já pro-
porcionou mais de R$ 280 milhões em novos investimentos na região 
e abastece atualmente cerca de 4,6 mil consumidores amazonenses, 
segundo dados da Absolar. De acordo com a entidade, o uso da tecno-
logia fotovoltaica em telhados e pequenos terrenos gerou mais de 1,7 
mil empregos e uma arrecadação de mais de R$ 82,9 milhões aos cofres 
públicos. O Amazonas possui atualmente 4,5 mil sistemas de geração 
própria de energia solar operacionais, espalhados por 39 cidades, ou 
62,9% dos 62 municípios da região, que garantem redução na conta de 
luz, maior autonomia e sustentabilidade aos cidadãos amazonenses.

O secretário-executivo 
da pasta, Marcelo 
Guaranys, disse que o 

objetivo da medida é conter 
o avanço da inflação no país. 
Em abril, o IPCA, que mede 
a inflação oficial, fechou em 
1,06%. Foi o índice mais alto 
para um mês de abril desde 
1996 (1,26%). 

Segundo a secretária da 
Câmara de Comércio Ex-
terior, Ana Paula Repezza, 
a redução de impostos já 
entrou em vigor, e valem até 
o dia 31 de dezembro deste 
ano. Os produtos alimentí-
cios que tiveram a alíquota 
de importação totalmente 
zeradas são:
	 •	carnes	 desossadas	 de	

bovino, congeladas (im-
posto era de 10,8%);

	 •	pedaços	 de	 miudezas,	
comestíveis de galos/ga-
linhas, congelados (9%);

Carnes, farinha de trigo e biscoitos 
estão entre os produtos afetados.

O volume de serviços no 
país cresceu 1,7% em março, 
na comparação com o mês 
anterior. Com esse resultado, 
que é a segunda alta conse-
cutiva do indicador, o setor 
atingiu o maior patamar des-
de maio de 2015. Os serviços 
também estão 7,2% acima 
do patamar de fevereiro de 
2020, ou seja, do período 
pré-pandemia de covid-19. 
Os dados são da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS), 
divulgada ontem (12) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Na comparação com março 
de 2021, o setor registrou alta 
de 11,4%. No acumulado do 
ano, o setor cresceu 9,4% e, 
no acumulado de 12 meses, 
alta de 13,6%. A receita nomi-
nal dos serviços cresceu 1,2% 
na comparação com fevereiro 
deste ano, 17,9% em relação 
a março do ano passado, 
15,4% no acumulado do ano 
e 18,2% no acumulado de 
12 meses. A alta de 1,7% do 
volume de serviços em março 
foi acompanhada pelas cinco 
atividades pesquisadas pelo 
IBGE, com destaque para os 

Transporte aéreo influenciou a segunda alta seguida do setor.

Lei regula bula de 
remédio digital

A partir de agora, os labora-
tórios farmacêuticos deverão 
inserir um QR Code nas emba-
lagens dos medicamentos para 
acesso à versão digital da bula, 
com informações sobre a sua 
composição, utilidade, dosagens 
e as suas contraindicações. A mu-
dança vai permitir, por exemplo, 
a transformação, por meio do 
aplicativo adequado, do texto em 
áudio, o que trará acessibilidade 
às pessoas com deficiência e 
analfabetos. O QR Code também 
poderá direcionar o público para 
links e outros documentos expli-
cativos sobre o produto.

As bulas digitais deverão ser 
hospedadas em links autoriza-
dos pela Anvisa e o laboratório 
poderá inserir outras informa-
ções, além do conteúdo com-
pleto e atualizado, idêntico ao 
da bula impressa. A bula digital 
não exclui a obrigação da versão 
impressa, que vem junto ao 
medicamento, na embalagem. 
Outra novidade da norma é 
que o detentor de registro de 
medicamento deverá possuir 
sistema que permita a elabora-
ção de mapa de distribuição do 
produto, com identificação dos 
quantitativos comercializados 
e distribuídos para cada lote, 
bem como dos destinatários das 
remessas, atraindo para estes a 
responsabilidade (ABr).

Inflação: governo zera imposto 
de importação de alimentos

O governo federal zerou a alíquota do imposto de importação de sete categorias de produtos 
alimentícios. A decisão foi tomada pelo Comitê-executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, 
do Ministério da Economia
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lhões até o final do ano. 
Não há necessidade de 
compensação fiscal, por se 
tratar de um imposto regu-
latório, e não arrecadatório. 
Além de zerar a alíquota 
de importação de produ-
tos alimentícios, a Camex 
também reduziu ou zerou 
o imposto sobre outros 
produtos importados. 

Dois deles são insumos 
usados na produção agrí-
cola. O ácido sulfúrico, 
utilizado na cadeia de fer-
tilizantes, teve alíquota de 
3,6% de imposto zerada. 
Já o mancozebe, um tipo 
de fungicida, teve o im-
posto de 12,6% para 4%. 
Foram reduzidos ainda 
os impostos de dois tipos 
de vergalhão de aço, que 
tinham imposto de impor-
tação de 10,8%, agora vão 
pagar 4% (ABr).

	 •	farinha	de	trigo	(10,8%);
	 •	outros	trigos	e	misturas	

de trigo com centeio, 
exceto para semeadura 
(9%);

	 •	bolachas	e	biscoitos,	adi-
cionados de edulcorante 
(de 16,2%);

	 •	outros	produtos	de	pa-
daria, pastelaria, indús-

tria de biscoitos, etc. 
(16,2%) e

	 •	milho	 em	 grão,	 ex-
ceto para semeadura 
(7,2%).

O Ministério da Economia 
informou que o impacto 
com a renúncia tributária 
pode chegar a R$ 700 mi-

Serviços cresceramm 1,7% de 
fevereiro para março, diz IBGE

transportes (2,7%).
Segundo o gerente da pes-

quisa, Rodrigo Lobo, os seg-
mentos que mais influenciaram 
a alta dessa atividade estão 
os transportes rodoviário de 
cargas e aéreo de passageiros. 
“Dentre os setores que mais 
influenciaram a alta dessa 
atividade está o rodoviário de 
cargas, especialmente o vincu-
lado ao comércio eletrônico e 
ao agronegócio. É a principal 
modalidade de transporte de 
carga pelas cidades brasilei-
ras e seu uso ficou ainda mais 
acentuado após os meses mais 
cruciais da pandemia. 

Outra influência foi o trans-
porte aéreo de passageiro, 
não só por conta do aumento 
do fluxo de passageiros, o 
que gerou maiores receitas 
das companhias aéreas, mas 
também porque foi ajudado 
pela queda do preço das 
passagens aéreas observadas 
no mês de março”, explicou. 
As demais atividades apre-
sentaram as seguintes taxas 
de crescimento: informação 
e comunicação (1,7%), pro-
fissionais, administrativos 
e complementares (1,5%), 
prestados às famílias (2,4%) e 
outros serviços (1,6%) (ABr).
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Coluna do Heródoto

O líder exige que o 
desfile da vitória seja 
o maior possível. É 
preciso mostrar ao 
mundo, especialmente 
para os americanos, 
a pujança das forças 
armadas nacionais. 

O local mais conhecido 
é a Praça Vermelha, 
ou bonita, como se 

diz em Moscou, ao lado do 
Kremlin. O palanque oficial 
com a liderança nacional 
fica postado na marquise, 
sobre o mausoléu de pedra 
vermelha onde se conserva 
mumificado o corpo de Wla-
dimir Ulianov, o Lênin, líder 
da revolução comunista de 
1917, quando derrubou 
o governo republicano e 
instalou a ditadura do pro-
letariado. 

A parada militar, ao mes-
mo tempo, comemora a 
vitória sobre o inimigo e a 
recuperação da importân-
cia geopolítica do país. As 
nações ocidentais avaliam 
o surgimento da potência 
militar que tem planos para 
levar as fronteiras nacionais 
para o ocidente. A mídia 
sob o controle do governo 
tem ordens de dar a maior 
cobertura, reservar grandes 
espaços para o desfile mili-
tar e exaltar a bravura dos 
soldados e o patriotismo de 
todo o povo. 

As prisões estão cheias de 
dissidentes, oposicionistas, 
jornalistas e até mesmo 
políticos do partido oficial 
acusados de traição. A pena 
é morgar em um campo 
de concentração na gélida 
Sibéria. Nada pode turvar  
a festa mais importante do 
país.

As regiões consideradas 
estratégicas estão sob a mira 
dos burocratas do Kremlin. 
Especialmente a Ucrânia 
considerada a área agrícola 
mais produtiva da Europa, 
a sede da “terra negra”. A 
produção do trigo é um fator 
estratégico uma vez que 
alimenta não só a população 
ucraniana como a russa e de 
todos os povos espalhados 
pela Eurásia. 

De forma alguma a bu-
rocracia do Kremlin cogita 
permitir que ela se torne 
um país livre e que possa 
se aliar com o Ocidente. Por 
isso inserem a Ucrânia no 
mapa da concentração de 
forças militares que possam 
não só impedir um avanço 
contra o regime autocrata 
russo, como servir de base 
para um ataque em outros 
países da Europa Oriental. 

Não se afasta a possi-
bilidade de uma Terceira 
Guerra, o que atemoriza 
parte da população mun-
dial, dividida entre os que 
acusam os Estados Unidos 
de imperialismo, e os que 
acusam os russos de um 
social imperialismo. Está 
aberta uma guerra de ver-
sões, propaganda, marke-
ting e até mesmo religiosa. 
A expansão russa está fora 
do controle . 

Os estrategistas ociden-
tais acreditam que a única 
forma de impedir esses 
avanços é a OTAN, Organi-
zação do Tratado do Atlân-
tico Norte. Uma cláusula 
do acordo estabelece que 
se um membro for atacado, 
todos os outros reagem em 
solidariedade.

O dia 9 de maio é a come-
moração mais importante 
do país. Marca a vitória 
contra o inimigo que opôs 
seríssima resistência ao 
avanço das Forças Armadas 
Nacionais. Lembra também 
a grande quantidade de civis 
que morreram diante das 
tropas inimigas, especial-
mente em Leningrado, onde 
pereceu aproximadamente 
um milhão de habitantes. 

O desfile é encomendado 
pelo ditador Josef Stalin, 
por meio de uma ordem 
do Gabinete do Supremo 
Comandante em Chefe da 
Forças Armadas da União 
das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. Mobiliza 40 
mil soldados do Exército 
Vermelho e 1850 veículos 
militares. Dura mais de duas 
horas debaixo de chuva, um 
mês depois da rendição do 
III Reich aos comandantes 
soviéticos. 

Na Ucrânia e em outros 
países da Europa Oriental os 
partidos comunistas locais 
lideram movimentos para 
ingressar na União Soviética 
e formam o que o primeiro 
ministro britânico, Winston 
Churchill, chama de Cortina 
de Ferro. A democracia li-
beral está com os seus dias 
contados com a instalação  
de chefetes locais subordi-
nados à Moscou. 

Ninguém imagina que um 
dia a URSS possa se desfazer 
e os países submetidos op-
tarem pela OTAN e o modo 
de vida ocidental. Expressar 
essa hipótese pode custar a 
vida diante de um pelotão 
de fuzilamento.

(*) - 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 (*)

Desfile 
na Praça 
Vermelha
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Brincar com computadores 
pode ser perigoso

Nestes tempos, quando se fala tanto em cibersegurança, que pode ser definida como o conjunto de 
medidas que protege computadores, dispositivos móveis, aplicativos, redes e dados contra ataques, é 
oportuno relembrar um fato ocorrido em 1988 que ajudou a despertar a atenção para esse tema. 

xalanx_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

Naquela época, o mundo da 
computação era totalmente 
diferente, inclusive em ter-

mos de preocupações com seguran-
ça: desktops eram caros, notebooks 
praticamente não existiam. Hackers 
já estavam em ação, mas pensavam 
apenas em atacar grandes compu-
tadores de empresas e governos, 
não se dando ao trabalho de aces-
sar computadores de porte menor, 
cujos usuários não precisavam se 
preocupar com o assunto. 

Nessa ocasião, Robert Tappan 
Morris, graduado em Harvard e es-
tudante de pós graduação da Cornell 
University, decidiu, por curiosidade, 
descobrir quantos computadores 
estavam conectados à internet. 
Com esse objetivo, escreveu um 
programa que acessaria todas as 
máquinas conectadas, fornecendo 
a informação desejada por Morris.

Mas o programa continha um erro:  
ele se instalava em cada computador 
conectado, onde reproduzia-se ex-
ponencialmente e acessava outros 
computadores onde fazia a mesma 
coisa, travando-os - um verdadeiro 
círculo vicioso. Involuntariamente, 
Morris criou o primeiro vírus que 
chegou às manchetes – foi chamado 
Morris Worm.

O caos instalou-se na internet, 
mas especialistas resolveram ra-
pidamente o problema; porém, os 
prejuízos gerados pela paralisação 
dos computadores e as despesas 
necessárias à solução do problema 
chegaram a US$ 10 milhões. 

Em pânico, Morris procurou ocul-
tar o que havia feito, mas seu pai, 
também chamado Robert Morris, 
cientista-chefe do National Compu-
ter Security Center do governo ame-
ricano, convenceu-o a confessar. 

Embora o acontecimento tenha 
sido considerado um acidente, 
Morris foi a primeira pessoa a ser 

condenada com base no Computer 
Fraud and Abuse Act de 1986: re-
cebeu uma sentença de três anos 
de prisão, em liberdade condicional, 
sendo obrigado também a cumprir 
400 horas de serviço comunitário e 
a pagar uma multa de US$ 10 mil. 
Apesar disso, terminou seus estu-
dos, tornou-se um empresário de 
sucesso e professor do MIT.

A história serve para nos alertar 
acerca da importância da ciberse-
gurança e dos perigos que brincar 
com computadores pode trazer. 

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

Brasileiro de IoT

NZN reforça seu time e anuncia novas vagas 

@A NZN acaba de abrir mais vagas para profissionais de diversas 
áreas, algumas delas em formato remoto, o que abre possibilidade 

para candidatos de todo o país. Em modelo híbrido, há oportunidades 
em São Paulo e Curitiba, nas áreas administrativas, vendas e tecnologia. 
Para concorrer às vagas, basta se cadastrar na página de carreiras da 
NZN e preencher sua candidatura. Já em tecnologia, um dos principais 
players para soluções de publicidade e comunicação online oferece 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

de serviços financeiros a pequenas e médias empresas. O projeto, que 
nasceu e foi estruturado dentro do Brain (centro de inovação fundado 
pela Algar Telecom), entrará em operação no terceiro trimestre deste 
ano – começando pela base de quase 200 mil clientes da operadora no 
segmento PME, em 16 estados do Brasil e Distrito Federal. Inicialmente 
serão priorizadas as ofertas de crédito, conta digital, adquirência, inves-
timentos, câmbio e seguros. A proposta é investir no relacionamento 
próximo, tecnológico e ao mesmo tempo humanizado, entregando 
agilidade, simplicidade e uma boa experiência para os clientes.

oportunidade para Analistas de SEO PL, Gerente de Produto e Design, 
Product Designer e Product Manager (https://jobs.kenoby.com/nzn). 

Algar Telecom e Banco BS2 fecham parceria 
para levar serviços financeiros a empresas
@A Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do Grupo Algar, 

e o Banco BS2 assinaram um acordo comercial estratégico, para oferta 
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Quatro cargos em tecnologia para pensar  
além da programação

Especialista elenca posições menos faladas 
no mercado, mas que também são relevan-
tes para o setor e proporcionam carreiras 
atrativas.

 
O mercado de tecnologia segue sendo o 

que mais cresce no Brasil e no mundo. Até o 
final deste ano, no país, os investimentos no 
setor devem totalizar mais de R$ 345 bilhões, 
segundo pesquisa da Associação das Empresas 
de Tecnologia da Informação e Comunicação 
- Brasscom. A oferta de vagas para trabalhar 
no ramo também é grande. Serão quase 800 
mil novas vagas criadas no Brasil até 2025, 
segundo a entidade.

 
É comum a área de programação ser a mais 

lembrada quando se fala desse mercado de 
trabalho, mas outras posições também são 
relevantes e podem trazer carreiras promis-
soras. Pensando nisso, Joel Backschat, CTO 
do Grupo FCamara e host do Podcast Orange 
Juice, ecossistema de tecnologia e inovação 
que potencializa a transformação dos negó-
cios ao prover desenvolvimento e soluções 
tecnológicas, comenta o papel e a importância 
de quatro outros cargos para inspirar quem 
planeja fazer carreira na área de tecnologia:

1. Segurança da Informação
 A segurança de dados é cada vez mais 

relevante nas organizações, tendo em vista 
o volume expressivo de ataques cibernéticos 
e as exigências relacionadas à proteção de 
dados pessoais. “O profissional que atua nessa 
área tem como responsabilidade assegurar a 
confidencialidade dos dados e garantir que 
eles sejam acessados apenas por quem tem 
permissão ou direito. Isso envolve manutenção 
e atualização de sistemas, adoção de ferra-
mentas de proteção, monitoramento de fluxo 
de redes para identificar vulnerabilidades, 
administração de sistemas e recursos, entre 
outros requisitos”, explica Joel.

 
2. Scrum Master

Como o próprio nome sugere, o profissional 
em questão é o mestre do Scrum, uma metodo-

panha os processos, interage com o time 
para tirar dúvidas e cuida para que o ciclo 
de desenvolvimento do produto transcorra 
de forma rápida e econômica, porém eficaz e 
sem descuidar da qualidade, até porque é ele 
quem defende o interesse do usuário e busca 
uma experiência positiva nesse sentido. Ele 
também costuma ser incumbido do portfólio 
de produtos da organização”, comenta Joel.

 
4. QA (Quality Assurance)

Nesse cargo, a principal responsabilidade 
é garantir a qualidade no desenvolvimento 
de um produto ou serviço. O QA deve fazer 
essa avaliação de acordo com as exigências do 
cliente e com requisitos técnicos estabeleci-
dos, prevenindo falhas e não conformidades. 
“Além da qualidade, ele avalia aspectos como 
segurança e credibilidade no desenvolvi-
mento de software, tudo isso por meio de 
testes alinhados às estratégias de negócio 
e aos requisitos que devem ser cumpridos”, 
ressalta o CTO.

logia voltada ao desenvolvimento ágil de softwa-
res e de outros projetos. Sua função é liderar a 
equipe, orientar e apoiar seus membros, facilitar a 
comunicação e a colaboração entre eles, guiando 
as atividades para que elas ocorram da maneira 
esperada. ”O Scrum Master fica responsável por 
garantir que seu time entenda os princípios da 
metodologia Scrum, potencializando o trabalho 
da equipe e da empresa como um todo. Por isso, 
é desejável que ele tenha boas habilidades de 
comunicação e proatividade”, aponta o executivo 
do Grupo FCamara. 

 
3. Product Owner

Esse profissional também faz parte da 
equipe Scrum, mas seu papel é obter o valor 
máximo para uma solução gerada na em-
presa. De forma prática, pode-se dizer que 
o Product Owner representa os usuários do 
produto, atuando para que ele seja o mais 
satisfatório possível, sem deixar de atender 
ao orçamento e aos interesses da organização. 
“Esse profissional define prioridades, acom-



O Investimento 
no ESG

A busca pelo ESG 
pelas empresas é 
evidente. Outro 
dia escutei um 
colega, que até 
então era bem 
cético sobre o tema, 
falando sobre a 
sustentabilidade e 
a responsabilidade 
social

Até então, este co-
lega achava que o 
tema era somen-

te para “abraçadores” 
de árvores, hippies e 
apoiadores de projetos 
de crianças. E que, no 
mundo dos negócios 
sempre foi necessário 
a agressividade de um 
guerreiro do filme Co-
ração Valente. Fiquei 
muito feliz por saber que 
as décadas de trabalho 
estão fazendo sentido e 
que este novo período 
da história da adminis-
tração está acontecen-
do.

Esta sensação foi mais 
reforçada em meados 
deste mês, quando o 
maior fundo de investi-
mento do mundo, a Black 
Rock, anunciou que, 
atualmente, 25% do seu 
portifólio está sendo 
investido em empresas 
que são emissores com 
science-based targets 
(SBTi) ou equivalentes. 
Segundo o Pacto Global 
da ONU no Brasil, o 
SBTi, ou Fundamentos 
para Definição de Metas 
Baseadas na Ciência, 
explica os fundamentos 
conceituais e técnicos 
para a elaboração das 
metas baseadas na ci-
ência. 

A iniciativa SBTi mo-
biliza as empresas para 
que adotem metas para 
a redução de suas emis-
sões de gases de efeito 
estufa (GEE), impulsio-
nando a transição rumo 
a uma economia de bai-
xo carbono. A BlackRock 
inclusive assinou em 
2021 o Net Zero Asset 
Managers Initiative e 
estão prevendo que, até 
2030, pelo menos 75% 
dos ativos corporativos 
e soberanos serão in-
vestidos em emissores 
com metas baseadas na 
ciência ou equivalente.

O que está acontecen-
do é o efeito dominó des-
te movimento, a partir 
do fundo que tem em 
seu “comando”, o valor 
em dinheiro equivalen-
te ao 3º PIB do mundo, 
atrás somente da China 
e dos EUA. As empre-
sas que precisam de 
investimento para o seu 
desenvolvimento terão 
que se enquadrar nesta 
nova forma de gestão.

Ao encontro de todo 
este movimento, temos 
empresas brasileiras 
como o Itaú, que acabou 
de captar R$ 1 bilhão em 
letras financeiras ‘ver-
des’ com o International 
Finance Corporation 
(IFC), braço financeiro 
do Banco Mundial, para 
financiar a compra veí-

culos elétricos, híbridos 
ou multicombustível. 
Ou a Renner, que ali-
nhado ao SBTi, se com-
prometeu a cortar 75% 
até 2030 dos gases de 
efeito estufa de toda a 
sua cadeia produtiva, 
um grande desafio pois 
depende de empresas 
terceiras que não estão 
na sua gestão direta. 

Ou o BNDES que, em 
março, aprovou uma 
operação piloto para a 
aquisição de até R$ 10 
milhões em crédito de 
carbono. Assim, apoian-
do o desenvolvimento 
do mercado voluntá-
rio para comercializa-
ção destes títulos, bem 
como chancelando pa-
drões de qualidade para 
condução de projetos 
de descarbonização da 
economia.

O mercado do Não 
Carbono ou Net Zero é 
um dos frutos da sus-
tentabilidade e do ESG, 
lembrando sempre que 
todos estes movimen-
tos estão baseados na 
Agenda 2030 com os 
17 Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável 
(ODS).

Quando as mega em-
presas estão envolvidas 
com um tema, as gran-
des, médias e pequenas 
também vão seguindo 
nesta direção. Um bom 
exemplo são as 343 start-
ups que trabalham com 
o ESG, segundo mostra 
o relatório da ACE Cor-
tex de 2021, todas elas 
desenvolvendo soluções 
com foco no meio am-
biente, questões sociais 
ou em gestão de melho-
rias para as questões de 
governança das grandes 
empresas. 

Dentre elas, 180 que 
atuam com a área do 
meio ambiente,  130 
possuem negócios de 
impacto social e 33 
resolvem “dores” de go-
vernança das empresas 
de grande porte. Em 
outra pesquisa do hub 
de inovação Distrito, 
chamado “Inside ESG 
Tech Report” de 2021, 
também foram mape-
adas 740 startups em 
28 diferentes setores 
trabalhando com ESG. 
Comparada às 14.956 
startups citadas pela 
pesquisa, ainda é um 
número pequeno. 

Mesmo assim, estas 
startups de ESG já re-
ceberam juntas um total 
de U$ 991 milhões de 
dólares de investimen-
to ao longo da última 
década, sendo que 90% 
deste valor foi investido 
nos últimos três anos. 
Realmente o movimento 
e os investimentos em 
ESG estão decolando, 
porém ainda é necessá-
rio separar muito bem os 
aventureiros daqueles 
que realmente possuem 
o conhecimento e a 
resiliência necessária 
nesta área.

(*) - É professor da ESPM; 
coordenador do Centro ESPM de 

Desenvolvimento Socioambiental; 
idealizador e conselheiro da Abraps 

(www.marcusnakagawa.com). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações 
Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Permanecemos à inteira disposição dos Senhores Acionistas para 
prestar quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo 2021 2020

Circulante 

Caixa e equivalentes de caixa 69.978 58.386

Contas a receber de clientes 304.613 259.170

Contas a receber de partes relacionadas 2.980 707

Adiantamentos a fornecedores e a empregados 2.417 328

Impostos a recuperar 2.125 6.178

Imposto de renda e contribuição social a recuperar 367 1.683

Despesas pagas antecipadamente 12.850 11.629

Total do ativo circulante 395.330 338.081

Não Circulante

Despesas pagas antecipadamente 1.511 1.637

Depósitos judiciais 12.286 13.678

Depósito caução 2.830 2.830

Imposto de renda diferido ativo 36.560 29.373

Total do realizável a longo prazo 53.187 47.518

Imobilizado 164.256 162.145

Intangível 19.738 18.646

Ativo de direito de uso 206.603 166.610

Total do ativo não circulante 390.597 347.401

Total do ativo 839.114 733.000

 2021 2020
Receita 1.317.887 1.143.960
Custo dos produtos e serviços vendidos (930.944) (810.634)
Lucro bruto 386.943 333.326
Reversão de (provisão para) perdas 
de crédito esperadas 1.342 (2.538)
Despesas comerciais (6.823) (5.906)
Despesas administrativas (279.478) (249.072)
Outras receitas operacionais 14.341 10.589
Outras despesas operacionais (6.865) (31.263)
Resultado antes das receitas (despesas) 
financeiras líquidas e impostos 109.460 55.136
Despesas financeiras (27.719) (30.907)
Receitas financeiras 4.705 6.919
Resultado financeiro líquido (23.014) (23.988)
Resultado antes dos impostos 86.446 31.148
Imposto corrente (38.049) (26.327)
Imposto diferido 7.187 14.904
Imposto de renda e contribuição social (30.862) (11.423)
Lucro líquido do exercício 55.584 19.725

 2021 2020
Lucro líquido do exercício 55.584 19.725
Resultado abrangente - -
Resultado abrangente total 55.584 19.725

  Re- Reser- Lucros Total pa-
 Capital serva va de acumu- trimônio
 social legal lucros lados líquido
Saldos em 01/012019 113.068 11.710 71.921 - 196.699
Lucro líquido do exercício - - - 19.725 19.725
Destinação do lucro:  
Constituição da reserva 
legal e reserva de lucros - 986 13.808 (14.794) -
Dividendos mínimos 
obrigatórios - - - (4.931) (4.931)
Saldos em 31/12/2020 113.068 12.696 85.729 - 211.493
Dividendos adicionais
 distribuídos - - (17.877) - (17.877)
Lucro líquido do exercício - - - 55.584 55.584
Destinação do lucro:
Constituição da reserva legal 
e reserva de lucros - 2.779 38.909 (41.688) -
Dividendos mínimos 
obrigatórios - - - (13.896) (13.896)
Saldos em 31/12/2021 113.068 15.475 106.761 - 235.304

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Lucro líquido do exercício 55.584 19.725
Ajustes para: 
Despesa de imposto de renda e contribuição social
 reconhecida no resultado do exercício 30.862 11.423
Depreciação de ativos imobilizados 36.602 30.843
Amortização de ativos intangíveis 7.474 8.793
Depreciação de ativos de direito de uso 60.594 56.290
Provisão para perdas por redução 
ao valor recuperável 1.981 372
(Reversão) provisão de perdas
 de crédito esperadas (1.431) 2.538
Juros com empréstimos e financiamentos 3.007 1.840
Juros sobre passivos de arrendamento 20.103 16.664
Provisões para riscos tributários,
 trabalhistas e cíveis 1.843 42.173
Variação nos ativos e passivos operacionais 
Contas a receber de clientes (44.012) (3.694)
Contas a receber de partes relacionadas (2.273) 2.489
Estoques - 185
Adiantamentos a fornecedores e a empregados (2.089) 959
Impostos a recuperar 3.779 (1.583)
Despesas pagas antecipadamente (1.095) 1.172
Depósitos judiciais 1.392 492
Fornecedores e outras contas a pagar (2.340) 24.464
Adiantamento de clientes 5.273 474
Salários, encargos e provisão para férias 36.147 17.509
Obrigações tributárias 3.825 880
Pagamento de provisão para riscos trabalhistas,
 tributários e cíveis (8.882) (5.685)
Outros fluxos de caixa de atividades operacionais 
Imposto de renda e contribuição social pagos (37.618) (31.872)
Fluxo de caixa decorrente 
das atividades operacionais 168.726 196.451
Fluxo de caixa de atividades de investimento 
Aquisição de imobilizado (45.040) (85.144)
Aquisição de intangível (7.763) (6.549)
Baixa de imobilizado 3.543 2.173
Fluxo de caixa aplicado 
nas atividades de investimento (49.260) (89.520)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Passivo de arrendamento (75.658) (67.982)
Pagamentos de dividendos (31.174) -
Pagamentos de empréstimos e 
financiamentos com partes relacionadas (1.042) (994)
Caixa aplicado nas atividades 
de financiamento (107.874) (68.976)
Aumento líquido em caixa 
e equivalentes de caixa 11.592 37.955
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 58.386 20.431
Caixa e equivalentes de caixa 
em 31 de dezembro 69.978 58.386
Aumento líquido em caixa
 e equivalentes de caixa 11.592 37.955
Operações que não afetam 
caixa e equivalentes de caixa
Novos arrendamentos 100.587 41.332

Demonstrações de resultado dos exercícios - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 -

 (Em milhares de Reais)

As demonstrações contábeis completas, assim como, o relatório 
dos Auditores Independentes, estão disponíveis na sede da 
empresa. Auditado pela KPMG Auditores Independentes.

Fabricio Coutinho de Oliveira - Presidente
Fabio da Silva Neco - Diretor Financeiro

Marcus Vinicius Souza Silva – Contador – CRC 1SP292021/O-1

Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercí-
cios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

 (Em milhares de Reais)

Passivo 2021 2020
Circulante
Empréstimos e financiamentos 2.244 3.182
Fornecedores e outras contas a pagar 56.644 62.148
Mútuo e outros a pagar - partes relacionadas 86.832 80.765
Passivo de arrendamento 51.240 39.854
Adiantamento de clientes 5.749 476
Salários, encargos e provisão para férias 148.463 112.316
Obrigações tributárias 15.946 14.670
Imposto de renda e contribuição social a pagar 1.651 261
Provisões para riscos trabalhistas e tributários 4.960 -
Dividendos a pagar 13.896 13.297
Total do passivo circulante 387.625 326.969
Não Circulante
Passivo de arrendamento 173.253 139.607
Provisões para riscos trabalhistas e tributários 42.932 54.931
Total do passivo não circulante 216.185 194.538
Patrimônio Líquido
Capital social 113.068 113.068
Reserva legal 15.475 12.696
Reserva de lucros 106.761 85.729
Patrimônio líquido 235.304 211.493
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 839.114 733.000

TELEPERFORMANCE CRM S.A.
CNPJ 06.975.199/0001-50

Abhishek Gupta (*)

Pesquisas mostram 
que 90% dos usuários 
deixam uma empresa 

dentro de 90 dias após a aqui-
sição. Este é um vazamento 
maciço no funil de retenção 
de clientes de uma marca e, 
na verdade, significa que o 
custo real de um consumidor 
retido é 10 vezes o custo de 
sua aquisição. O poder da 
retenção é que ela aumenta 
e, a longo prazo, garante 
sucesso para as empresas 
que a colocam no centro do 
envolvimento do usuário. 

Com as expectativas dos 
consumidores em rápida 
evolução e um aumento 
na concorrência em prati-
camente todos os setores, 
reter os usuários é o maior 
desafio para os profissionais 
de marketing digital em 
2022. Os clientes têm várias 
opções e as marcas preci-
sarão garantir que estarão 
fornecendo experiências 
relevantes e “hiperpersona-
lizadas”. Mas o que fazer para 
se destacar da concorrência? 

Para garantir um envolvi-
mento bem-sucedido com 
os consumidores, as marcas 
precisam garantir que estão 
segmentando os clientes 

Os principais desafios para 
o sucesso no marketing digital
Pesquisas mostram que 90% dos usuários deixam uma empresa dentro de 90 dias após a aquisição

certos, com o conteúdo 
certo, no contexto certo, 
no momento certo e na pla-
taforma certa. Os especia-
listas devem se concentrar 
nas quatro áreas principais 
a seguir para superar esse 
desafio:
 1) Camada de dados 

inteligente - As em-
presas devem cole-
tar dados altamente 
granulares sobre as 
pegadas digitais dei-
xadas pelos consumi-
dores para que possam 
atendê-los melhor. No 
entanto, coletar dados 
não é suficiente. Elas 
precisam da capacida-
de de sintetizar esses 
dados e aproveitá-los 
para interagir com os 
clientes em tempo real 
no aplicativo ou site.

 2) Hiperpersonaliza-
ção - Os clientes de 
hoje não apenas es-
peram hiperpersona-
lização, eles a exigem. 
Eles querem ser tra-
tados como indivídu-
os e esperam que as 
marcas lhes ofereçam 
experiências únicas 
adaptadas às suas ne-
cessidades. Para em-
presas que pensam 
que personalização é 
o primeiro nome no 
e-mail isso é um mito.

 3) Capacidades predi-
tivas - O impacto real 
vem de mensagens in-
teligentes que dão aos 
consumidores o que 
eles querem e como 
querem. A tecnologia 
de IA e ML oferece às 
marcas a oportunidade 

de realizar análises 
preditivas e determi-
nar qual conteúdo e 
mensagem servir, para 
qual usuário.

 4) Privacidade - A priva-
cidade é uma dimensão 
importante para cons-
truir confiança com os 
clientes. As empresas 
precisam deixar claro 
para seus consumi-
dores que levam a 
privacidade a sério, 
precisam ser transpa-
rentes sobre o uso de 
dados e garantir aos 
clientes a segurança 
de seus dados.

Experiências contextuais, 
hiper personalizadas e de 
ponta a ponta, quando entre-
gues a milhões de usuários 
diariamente, usando dados 
proprietários e de maneira 
compatível com a privaci-
dade, criam uma vantagem 
competitiva sustentável para 
a marca.

Portanto, as empresas 
devem investir em soluções 
que não apenas permitam 
fazer tudo isso, mas também 
de maneira automatizada e 
altamente eficiente.

(*) - É CCO da CleverTap (https://
clevertap.com/).
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Reter os usuários é o 
maior desafio para 
os profissionais de 
marketing digital.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira 13 de maio de 20228

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Paula Santos (*)

Já não é mais novidade que quando se pensa 
em um planejamento de marketing, a força de 
uma marca está relacionada ao seu poder de se 
comunicar e criar relações verdadeiras com o 
seu público

O mercado entendeu que é através da criação de 
conteúdos relevantes que o verdadeiro engajamento 
acontece e que cada vez mais é importante estar 

presente em todas as plataformas digitais, exatamente 
onde a sua audiência se encontra. 

Uma das coisas mais importantes para garantir um con-
teúdo de sucesso é entender como cada uma dessas redes 
funciona e opera, e, principalmente, como os algoritmos 
nelas se comportam. Entender cada algoritmo e suas en-
tregas é o segredo para que a plataforma seja uma força 
adicional ao seu planejamento e estratégia de conteúdo. 
Ou seja, para cada plataforma, uma estratégia diferente 
deve ser pensada e elaborada. 

Quando uma marca pensa em usar o Instagram como 
canal de comunicação, por exemplo, deve levar em 
consideração que a plataforma visa priorizar o interesse 
individual de cada usuário. Logo, cada feed será adaptado 
ao consumo de cada conta. Aqui, o interesse do público 

é saber o que as pessoas que eles seguem estão fazendo e 
sobre conteúdos específicos. 

Portanto, para um planejamento de sucesso, é preciso 
conhecer profundamente quem é o seu público, saber a 
sua identidade, o que buscam e quem eles são dentro des-
ta rede. Dessa forma, o algoritmo terá uma assertividade 
maior no momento de entregar o conteúdo para potenciais 
consumidores que irão realmente engajar com os valores 
da sua marca. 

Contudo, quando olhamos para o TikTok, é necessário 
que outra estratégia seja abordada. Nesta plataforma, o 
algoritmo funciona de uma forma completamente diferente 
na distribuição dos conteúdos, permitindo um alcance maior 
e para um público muitas vezes além daquele que a marca 
já entende como o seu target. 

Ao contrário de todas as outras plataformas, o TikTok 
é a que mais possibilita a aquisição de um novo público, 
pois é onde as pessoas estão dispostas a verem conteúdos 
diversificados de pessoas que não seguem, a curtir e com-
partilhar caso se identifiquem com o que estão assistindo. 

O grande diferencial aqui é a originalidade, é entregar 
aquilo o que o público busca desatentamente, mas que 
prende a atenção. Por isso, a constância nas postagens 
se torna importante, para que o algoritmo aprenda e cada 
vez mais tenha assertividade na distribuição do conteúdo. 

Por isso, compreender cada particularidade das redes 

sociais se torna uma questão essencial para que se atinja 
resultado, com impacto direto em aumento no alcance e 
engajamento com o público-alvo. Somente assim é pos-
sível fazer com que os algoritmos trabalhem a seu favor, 
produzindo um efeito positivo. 

O fato é que, cada vez mais, os algoritmos serão uti-
lizados em todas as redes sociais e plataformas digitais 
que venham a existir. Isso possibilita que as pessoas que 
acessem essas redes tenham cada vez mais acesso a con-
teúdos que realmente querem receber e a informações 
de seu interesse. 

Do ponto de vista das empresas, eles possibilitam a 
melhora da comunicação com os clientes, personalizando 
cada vez mais esse relacionamento e possibilitando uma 
conexão com uma audiência mais fiel que se reconhece 
nos valores dos produtos ou serviços ofertados. E quanto 
mais desenvolvido for o algoritmo, mais precisos irão se 
tornar esses dados.  

(*) - é especialista em planejamento estratégico de marketing e 
desenvolvimento e posicionamento de artistas no mercado fonográfico. 
Graduada em Music Business na Full Sail University, atuou em grandes 

gravadoras do mercado como EMI Music e Universal Music Group no setor 
de Marketing. Como Label Manager, foi responsável pelo desenvolvimento 

estratégico de artistas de selos renomados como Caroline International, 
Decca Music, Because Music e Concord. No decorrer da carreira, 

trabalhou com artistas internacionais como David Guetta, Coldplay, Major 
Lazer, Kary Perry, além de muitos outros nomes da cena alternativa e 

independente do mercado internacional, gerenciando o lançamento de 
inúmeros projetos.

A importância do algoritmo 
para um conteúdo de sucesso 

nas plataformas digitais

O pretendente: MAXIME ROY, de nacionalidade canadense, administrador, solteiro, 
nascido em Longueuil, Canadá, no dia (15/04/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP e domiciliado na Província de Quebec - Canadá, filho de Christian Roy e de 
Christiane Ostiguy. A pretendente: LARA FABRIS CHAMMA, de nacionalidade brasileira, 
administradora, solteira, nascida em Jaú, SP, no dia (17/01/1986), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Gabriel Chamma Junior e de Lígia Romão Fabris Chamma.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Tiago Cardoso (*)  
 

Um dos principais argu-
mentos é a ética com 
que essa informação é 

utilizada e a forma como ela 
pode influenciar a vida não só 
dos envolvidos diretamente 
na empresa cujas ações são 
vendidas, mas também de 
uma comunidade ou de toda 
uma economia.

Na América Latina, muitos 
traders encontraram nas 
plataformas de trading uma 
maneira de impactar não 
apenas suas finanças, mas 
também sua comunidade. É 
cada vez mais comum ouvir 
falar de empresas, muitas 
vezes de tecnologia, que re-
correm a uma Oferta Inicial 
de Compra, (IPO), para en-
contrar financiamento para 
desenvolver o seu negócio e 
as suas soluções. 

Nesses IPOs, muitos tra-
ders encontram verdadei-
ras preciosidades que lhes 
permitem investir em ações 
de empresas que buscam in-
clusão financeira, conectivi-
dade universal à internet ou 
desenvolvimento de energia 
limpa. Um Influencer Trader 
não é alguém que aparece 
jogando contas em um per-
fil do Instagram e dizendo 
que tem “a fórmula mágica 

Os melhores estrategistas de trading sempre seguiram uma 
regra: não engane seu público.

Desde 2021, os brasileiros 
vêm enfrentando aumentos 
sucessivos e consideráveis 
na conta de energia elétri-
ca. Segundo a Associação 
Brasileira dos Comerciali-
zadores de Energia (Abra-
ceel), de 2015 a 2021 a 
conta de energia acumulou 
alta de 114%.

Para o consumidor em-
presarial, o custo da ener-
gia elétrica impacta em 
uma série de questões, que 
vão da precificação do ser-
viço ou produto oferecido 
aos clientes à margem de 
lucro e, consequentemen-
te, o sucesso do negócio. 
São muitas variáveis, e as 
despesas com energia elé-
trica podem representar 
mais de 40% do custo de 
produção de uma compa-
nhia.

O analista de gestão ener-
gética da companhia Elétron 
Energy, Thiago Farias, apon-
ta três fatores que podem 
influenciar na conta de 
energia empresarial, e como 
minimizar os impactos. 
 1) Demanda contra-

tada - Na demanda 
contratada é preciso 
ajustar o custo para 
evitar gastos desneces-
sários com a demanda 
não utilizada e nem a 
cobrança com a ultra-
passagem de demanda, 
afinal o custo dessa 
ultrapassagem é de 
duas vezes o valor da 
tarifa.

 2) Energia reativa - O 
excesso de energia 
reativa é prejudicial ao 
sistema elétrico. Por 
isso, as distribuidoras 
penalizam os consu-
midores quando há 
este excedente. Para 
evitar esta cobrança, 
o consumidor deve 
realizar a instalação e 
manutenção de bancos 
de capacitores.

 3) Cobrança de multa 
e juros - A cobrança 
de multa e juros por 
atraso no pagamento 
é mais um desses fa-
tores. A distribuidora 
de energia deve dispo-
nibilizar seis datas de 
vencimento para que 
o consumidor possa 
efetuar o pagamento 
de sua fatura. Com isso, 
fica possível escolher 
uma data que melhor 
se encaixe ao fluxo de 
pagamento da empre-
sa.

A conta de energia elétrica 
do nosso país está entre as 
mais caras do planeta. Em 
2014, estávamos em 11° lu-
gar no ranking mundial. Em 
2020 a situação declinou, e 
passamos a ocupar o 6° lugar. 
Por isso, se torna urgente re-
pensar a forma de obtenção 
de energia, tanto economica-
mente quanto pelo olhar da 
sustentabilidade. - Fonte e 
mais informações: (https://
eletronenergy.com.br/). 

Fatores que podem 
influenciar na conta de 

energia empresarial
Empresas de investimento: seja 
um influenciador de mercado

Quando os seguidores do fórum Wall Street Bets fizeram o preço das ações da GameStop disparar, o 
mundo percebeu o poder da informação nas mãos de pessoas com acesso à compra e venda de ações
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comunidade orgânica ou uma 
comunidade de acesso pago, 
os membros trocam informa-
ções para obter sinais de com-
pra e venda, geralmente para 
operações de Day Trading.

Como influenciador ou 
membro, uma coisa que 
você deve ter em mente é 
que essas comunidades não 
precisam ser regulamenta-
das, portanto, você deve ter 
cuidado com as informações 
que compartilha ou leva em 
consideração. Além disso, 
você deve lembrar que a 
promessa de rentabilidade 
excessiva ou rápida é um 
bom sinal de que o influen-
ciador que a promove não é 
muito confiável.

Com tudo isso em mente, 
após a preparação adequada, 
você pode iniciar sua comu-
nidade ou ingressar em uma 
de sua confiança. Lembre-se: 
paciência, serenidade e boa 
análise de mercado farão de 
você um trader de sucesso... 
e se você puder ajudar mais 
traders e influenciar positi-
vamente sua comunidade 
com isso, o futuro será ainda 
mais promissor para você e 
seus investimentos.

 
(*) - É Social Product Owner da Infinox 

(www.infinox.com).

para alcançar a liberdade 
financeira”. 

Ao longo dos anos, os 
melhores estrategistas de 
trading sempre seguiram 
uma regra: não engane seu 
público. Um trader que 
quer se tornar um influen-
ciador não deve ser alguém 
ostentoso ou que dê uma 
recomendação específica 
de compra e venda. Um ver-
dadeiro trader está atento 
às mudanças do mercado e 
compartilha essas informa-
ções com responsabilidade 
com sua comunidade.

Um dos primeiros con-
selhos que um verdadeiro 
trader influenciador deve 
dar à sua comunidade é 
fazer cursos sérios de in-
vestimento. Uma vez con-

solidada a parte teórica dos 
usuários, o próximo passo 
é construir um fórum onde 
o conhecimento possa ser 
trocado com responsabili-
dade. Alguns desses fóruns 
da comunidade de investi-
mento escolheram canais 
privados em plataformas de 
mensagens instantâneas que 
lhes permitem trocar dicas e 
dar sinais de compra e venda 
em tempo real.

Tive a oportunidade de ob-
servar algumas dessas comu-
nidades e o que me fica claro 
é que nunca há um tom de 
presunção ou ostentação em 
seus membros. Esses clubes 
de investidores são formados 
para que um trader ou uma 
empresa possa compartilhar 
“idéias ou estratégias de inves-

Em tempos de crise econômica, as 
joias pessoais passaram a ser vistas 
como ativos por um número maior 
de pessoas, seja para investimen-
to ou para saldar dívidas. O valor 
do dólar influencia na cotação do 
metal, fazendo com que o cenário 
seja atrativo e com a grama do ouro 
superando R$ 300, especialista da 
Vecchio Joalheiros explica como isso 
impulsiona o mercado de peças de 
segunda mão. 

Avner Itshak Mazuz, CEO, explica 
que a compra e venda acabou ganhan-
do mais força com a média de valor que 
o ouro alcançou durante a pandemia. 
Antes deste período, o valor médio 

para a grama do ouro estava em R$150 
e, atualmente, este valor dobrou, con-
siderado também como commodity. 
O dólar, principal parâmetro para 
negociações no mundo inteiro, tam-
bém apresentou aumento durante a 
pandemia, saltando de R$4,50 para o 
valor atual médio de R$5,20. 

“Com esses índices, o momento é 
favorável, para boas negociações. 
O valor da grama, entretanto, não 
é o único item que pesa na hora da 
compra ou venda. Existem outros, 
como a raridade, a coleção, acompa-
nhar pedras preciosas ou não. Este 
movimento impulsiona algo além 
dos negócios, como o fortalecimento 

da cultura second hand”, explica o 
executivo. 

Neste ano, a Vecchio avalia que a 
procura por serviços de compra de 
joias já subiu em 45% e crescimento 
para venda em 26%, enquanto o setor 
de joias e metais preciosos movimen-
tou US$ 146,38 milhões em exporta-
ções, segundo dados divulgados pelo 
MDIC. Já o faturamento do mercado 
brasileiro de joias, no ano de 2021, 
teve aumento de 20% comparado ao 
ano de 2020, atingindo a marca de 
US$4,5 bilhões faturados, segundo o 
Instituto Brasileiro de Gemas e Metais 
Preciosos. - Fonte e mais informações: 
(www.vecchiojoalheiros.com.br).

Preço do ouro impulsiona mercado de joias ‘second hand’
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