
Nunca é demais reforçar a importância de um currículo bem feito. 
Afinal, este é o primeiro meio pelo qual o candidato se apresenta para 
um possível emprego.   

Importantes dicas para obter um currículo 
campeão
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O comércio Cross Border (que transpõe fronteiras ou trans-
fronteiriço) globalmente é uma oportunidade de vários trilhões de 
dólares e promete decolar tanto entre as PME’s quanto grandes 
corporações.    

Comércio Cross Border deve movimentar 
US 153 trilhões no mundo esse ano

As empresas estão cada vez mais digitais, por isso a demanda por 
serviços de Tecnologia da Informação (TI) permanece em alta.   

As três melhores estratégias de 
otimização de custos de TI

O auxílio-doença, nomeado como benefício por incapacidade, 
segundo requisitos da Lei n. 8.213/91, é destinado aos segurados 
que se encontram incapacitados para o trabalho, seja por doença ou 
acidente, não possuindo condições de obter renda pela prestação de 
suas atividades profissionais.    

Oito mitos e verdades sobre o 
auxílio-doença
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Segundo pesquisa da 
SurveyMonkey, mais de 90% 
dos brasileiros estão infelizes 
no trabalho — 36,52% dos 
entrevistados dizem não gostar 
do emprego e 64,24% afirmam 
que gostariam de fazer algo 
diferente. A boa notícia para os 
que querem mudanças é que 
a percepção do mercado de 
que o profissional que troca de 
emprego não tem qualidade ou 
estabilidade já ficou para trás há 
algum tempo.

De qualquer forma, Gabriela Ma-
tive, diretora de RH da Luandre, 

uma das maiores consultorias de RH 
do Brasil, alerta que é necessário 
tomar a decisão de forma consciente. 
“Com planejamento e análises cor-
retas, a mudança pode ser positiva 
para a carreira”. E como analisar se 
é o momento?

Alguns sinais podem dar indícios 
de que é a hora de mudar. O primeiro 
deles é a falta de satisfação e moti-
vação. Muitas vezes o profissional 
tem um trabalho estável, em que 
ainda desenvolve suas funções com 
qualidade, mas, surge um sentimento 
de insatisfação recorrente. 

A especialista afirma que alteração 
no humor e reclamações constantes 
sobre o trabalho são indicativos de 
que vale a pena uma análise mais 
profunda do que precisa ser alterado 
na rotina, se é somente a forma de 
trabalhar ou se é necessária uma 
mudança de ambiente. 

Como saber se está na hora 
de mudar de emprego
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O sentimento de frustração e falta 
de motivação são os principais indi-
cativos de que está na hora de ir em 
busca de algo que faça sentido para 
a carreira desse profissional, para 
que o trabalho não seja um peso que 
prejudique também sua vida pessoal. 
Caso seja realmente o caso de trilhar 
novos caminhos, a dúvida passa a ser 
“por onde começar”. 

Por isso, Gabriela dá quatro dicas 
fundamentais para facilitar a  tran-
sição de emprego. Confira:

•  Prepare-se para o mercado -  
O mercado de trabalho está cada 
dia mais competitivo. Antes de 
pedir demissão, é preciso entender 
como está sua área de atuação. Vale 
fazer pesquisas, ler matérias sobre 
a empresa contratante e ver o que 
os funcionários falam em suas redes 
sociais ou fóruns privados.

•  Estruturar  um  bom  net-
working  -  Desenvolver e cultivar 
uma rede de contatos é uma tarefa 
saudável para a carreira de qualquer 
profissional, em qualquer período de 
sua trajetória. É importante ampliar 
a rede de contatos profissionais para 

sondar oportunidades. Isso pode ser 
feito por meio de colegas de experi-
ências profissionais passadas ou em 
comunidades virtuais.

Uma dessas comunidades é o Linke-
dIn, a rede mais usada para assuntos 
relacionados a empregos e carreira. 
Muitos recrutadores estão de olho em 
perfis profissionais, por isso é impor-
tante estar presente com informações 
e conteúdos relevantes e atualizados.

•  Especialização  é  a  chave  - 
Atualizar e ampliar o conhecimento 
é essencial para que o profissional 
não fique defasado para o mercado. 
Especializações são um bom caminho 
para isso, bem como cursos livres que 
também podem agregar ao currículo. 
Essa é uma ótima maneira de se des-
tacar entre recrutadores e no próprio 
ambiente de trabalho, mostrar e 
compartilhar conhecimento eviden-
cia interesse em se autodesenvolver.

•  Planejamento  financeiro  -  
Caso a motivação seja salarial, vale 
avaliar benefícios e a remuneração 
líquida que será oferecida. Segundo 
a especialista, em quesito financeiro, 
é esperado que a nova empresa ou 
carreira ofereça em média 30% a 
mais do que sua remuneração atual. 

No ato da troca, o profissional deve 
avaliar se existem benefícios que 
podem superar essa porcentagem, 
como assistência médica e odonto-
lógica, dentre outros, e calcular se 
vale realmente a pena.  -  Fonte e 
outras informações, acesse: (https://
luandre.com.br/).

Grupo americano está próximo de 
adquirir Milan

A empresa norte-americana de investimentos RedBird Capital Partners 
venceu a concorrência do fundo bareinita Investcorp e está muito perto 
de concluir a compra do Milan, informou o jornal italiano de economia 
“Il Sole 24 Ore”. A arrancada do grupo, que foi fundado em 2014 por 
Gerry Cardinale, ex-sócio da Goldman Sachs, é uma grande reviravolta 
no caso. O periódico afirmou que a RedBird Capital Partners ultrapassou 
a Investcorp ao ter apresentado nas últimas horas uma oferta de 1,3 
bilhão de euros (cerca de R$ 6,7 bilhões). Os valores da venda do Milan, 
um dos principais clubes de futebol da Itália e do mundo, poderão subir 
para 1,8 bilhão de euros nos anos seguintes. O jornal noticiou que as 
negociações entre as empresas norte-americanas podem ser fechadas em 
breve. O fundo é um investidor do Fenway Sports Group, que comanda 
o Liverpool e o time de beisebol Boston Red Sox (ANSA).     Leia 
a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: ANSA

UNIãO ENTRE CENTROS COMERCIAIS E EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS

Doação de Vacinas
O Congresso autorizou o governo a 

doar imunizantes contra a Covid-19 a 
outros países afetados pela pandemia, 
em caráter de cooperação humanitária. 
Caberá ao Ministério da Saúde interme-
diar as doações e definir quantitativos 
e destinatários dos imunizantes, desde 
que ouvido o Ministério das Relações 
Exteriores. A doação dependerá da 
manifestação de interesse e da anu-
ência de recebimento do imunizante 
pelo país beneficiado (ABr).

Live esclarece novas regras para preencher 
notas fiscais

@A Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil e o Encat promo-
vem a LIVE: Nota Técnica 2021.003 - Validação do GTIN nas notas 

fiscais, em 27 de maio, para esclarecer aos empresários o preenchimento 
das notas fiscais - NF-e/NFC-e. O preenchimento correto de todos os 
campos das notas leva em conta a integração do Cadastro Nacional de 
Produtos ao Cadastro Centralizado de GTIN, que é o banco de dados 
da Secretaria da Fazenda (Sefaz). A Sefaz usa o Cadastro Centralizado 
de GTIN – código numérico que identifica cada item, como se fosse o 
RG do produto – para validar as informações dos produtos na NF-e e 
na NFC-e. Portanto, com informações precisas fornecidas pelos em-
presários, os campos das notas relacionados ao GTIN ficam aptos para 
validação pela Secretaria de Fazenda de cada Estado (https://www.
eventbrite.com.br/e/live-nota-tecnica-2021003-validacao-do-gtin-nas-
-notas-fiscais-tickets-337422448627).     Leia a coluna completa 
na página 6
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VIVER, COMER, COMPRAR: O NOVO 
MANTRA DOS ShOPPINGS    Leia na página 4
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Como a pandemia 
fortaleceu o mercado de 

cloud computing?

Estamos vivenciando 
o cenário de 
transformação pós-
pandemia

Dentro desses dois 
anos,  diversas 
modalidades de 

trabalho sofreram os im-
pactos do período de iso-
lamento social, passando 
a utilizar, de forma árdua, 
ferramentas tecnológicas 
a seu favor. Essas tendên-
cias mantém o seu ritmo 
de crescimento até os 
dias de hoje, aquecendo 
fortemente inúmeros 
segmentos do mercado 
– principalmente o de 
tecnologia da informação.

A área de TI passou a ter 
maior protagonismo e im-
portância nesse período. 
Esse fato pode ser confir-
mado com a mais recente 
pesquisa da consultoria 
Gartner, que apontou a 
projeção de que os gas-
tos mundiais com estes 
serviços devem chegar a 
US$ 4,5 trilhões em 2022. 
Considerando a variedade 
de segmentações e atu-
ação do setor, podemos 
apontar que o mercado 
de cloud computing, está 
entre os muitos que vem 
conquistando crescimen-
to acelerado.

Para entender a ex-
pansão desse mercado, é 
importante frisar que sua 
adesão está relacionada 
com a grande preocu-
pação das empresas em 
ganhar agilidade e mo-
bilidade nas operações, 
e armazenar registros 
em uma infraestrutura 
segura em nuvem – incen-
tivados, justamente, pela 
permanência do modelo 
de trabalho remoto. Se-
gundo a mesma pesquisa, 
30% das companhias de-
vem manter o home office 
após o fim da pandemia.

Todas essas novas ca-
racterísticas do meio 
corporativo vêm desper-
tando, na maioria das or-
ganizações, o crescimento 
da demanda em atender 
essa tendência, ao mesmo 
tempo em que adquirem 
uma infraestrutura se-
gura, ágil e escalonável. 
Esse processo se dá pela 
alta nos casos de ataques 
e sequestros cibernéticos, 
e pelos altos custos de 
manter uma infraestrutu-
ra local, tanto pelo braço 
técnico, quanto pela infra-
estrutura envolvida.

Embora estejamos pre-
senciando uma valoriza-
ção e reconhecimento das 
usabilidades que o cloud 
pode proporcionar para 
as empresas, a implemen-

tação de recursos de T.I 
no ambiente corporativo 
ainda é vista como um 
gasto e não um investi-
mento. Essa visão equí-
voca contribui para que 
a maioria das instituições 
possua, do ponto de vista 
de T.I, uma atmosfera de 
vulnerabilidade, facilitan-
do invasões de sistemas, 
perda de dados, roubos 
de informações.

Segundo uma recente 
publicação da Fortinet, 
líder global em soluções 
de segurança cibernética, 
o Brasil sofreu mais de 
88,5 bilhões de tentativas 
de ataques cibernéticos 
em 2021, um aumento 
de mais de 950% com 
relação a 2020 (com 8,5 
bi). Esses dados mostram 
a importância da busca 
por soluções com maior 
segurança pelos gestores.

A cultura organizacio-
nal, em muitos estabe-
lecimentos, inibe a com-
preensão das vantagens 
existentes ao aderir os 
recursos em cloud. Quan-
do implementado interna-
mente, os ganhos a nível 
de segurança atrelados ao 
uso da ferramenta fortale-
cem a competividade da 
organização no mercado, 
possibilitando operações 
ágeis e direcionadas que 
enriquecem a eficiência 
da comunicação entre 
áreas e elimina redundân-
cias em processos.

Cabe ressaltar que o 
sucesso da aquisição de 
recursos em cloud não 
deve ser limitada a im-
plementação de um único 
recurso ou máquina. Para 
que os benefícios dessa 
conduta sejam, de fato, 
efetivados, é importante 
que haja um treinamento 
entre a equipe técnica e 
investimentos nas formas 
de segurança que con-
templem toda a cadeia de 
serviços.

Esses novos indicativos 
da aceitação das organiza-
ções em investir em plata-
formas em nuvem trazem 
uma nova perceptiva de 
mercado e relacionamen-
tos entre os gestores. Até 
porque, o investimento 
em novas soluções cloud 
permite a expansão dos 
negócios e contempla 
todos os espaços, sejam 
eles físicos ou digitais – 
favorecendo, desta forma, 
as organizações que bus-
cam constantemente por 
eficiência e melhorias nos 
fluxos de trabalho.

(*) - É sócio-gerente de Data Center 
na SPS Group, destaque dentre as 

cinco maiores consultorias de SAP 
Business One do Brasil 

(www.spsconsultoria.com.br).

Eliezer Moreira (*)
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O país registrou um 
número recorde de 
abertura de pequenos 

negócios no ano passado. 
Foram mais de 3,9 milhões 
de empreendimentos. A boa 
notícia é que não é preciso 
de grandes investimentos 
para começar um negócio no 
setor de e-commerce. Abrir 
uma loja virtual ficou mais 
acessível, mas o processo 
exige cautela e planejamento.

Em segmentos como moda 
e acessórios, é possível ini-
ciar um investimento com 
mil reais, já que são pro-
dutos mais baratos e com 
lucros muito bons. “Se você 
comprar R$ 500 em roupas 
importadas, por exemplo, 
pode vender aqui no Brasil e 
faturar até R$ 1500”, exem-
plifica Marina Ballester, che-
fe de experiência do cliente 
da Loja Integrada, maior 
plataforma para criação de 
lojas virtuais do país, com 
mais de 2,5 milhões de lojas 
criadas.

Já na área de cosméticos, 
perfumaria e decoração, 
existe a possibilidade de co-
meçar com um investimento 
pequeno para iniciar o pró-
prio negócio. O primeiro pas-
so é buscar um fornecedor 
de qualidade e de confiança. 
Com R$ 500 de produtos e 
mais R$ 500 para investir em 
redes sociais, loja virtual e 
propagandas, garantem um 

Não é preciso de grandes investimentos para começar um 
negócio no setor de e-commerce.

O jeito que os brasileiros compram mudou. A pesquisa 
E-Shopper Barômetro 2021 aponta que 63% da população 
conectada à internet faz compras online e que o volume 
de compras realizadas no ambiente virtual mais do que 
dobrou desde 2019. O número de e-commerces no país 
também vem aumentando e, no ano passado, já ultrapas-
sava 1,5 milhão.

Para se sobressair em meio à concorrência e engajar esse 
público cada vez mais online, empreendedores precisam 
recorrer a diferentes estratégias e uma delas é o live 
commerce, uma forma de vender que une o streaming e 
o comércio eletrônico, com o diferencial da interação ao 
vivo entre vendedor e consumidor.

“Esse contato direto com o público é importante, porque 
aumenta o engajamento e consequentemente as vendas. 
Mas para alcançar os resultados pretendidos, é preciso 
apostar em algo novo e planejar a live conforme os obje-
tivos do negócio”, comenta Alexandre Nogueira, CEO e 
fundador da Universidade Marketplaces, plataforma digital 
especializada em cursos e mentorias para aceleração dos 
negócios em marketplaces.

Alexandre separou três dicas para otimizar os resultados 
de uma live commerce:
 1) Defina sua estratégia - Antes de promover uma 

live, você precisa definir quais são os objetivos com 
ela e estudar o público que espera atingir. Os objetivos 
podem ser diversos, como maior reconhecimento 
para a marca, lançamento de novos produtos, pro-
moções para aumentar as vendas no geral ou até 
mesmo movimentar mercadorias paradas. 

  Depois dessa definição, fica mais fácil traçar as 
estratégias de divulgação, escolher a plataforma a 
ser usada, o apresentador e o conteúdo que será 
trabalhado.

 2) Desperte desejo e necessidade - Quando o obje-
tivo da live commerce é impulsionar as vendas, uma 
das táticas importantes é fazer com que os clientes 
sintam necessidade de adquirir o produto. Por isso, 
durante a transmissão ao vivo, garanta que o apre-

Para se sobressair em meio à concorrência, empreendedores 
precisam recorrer a diferentes estratégias.

Adriana Vasconcellos Soares (*)

Não importa o tamanho do seu negó-
cio, fazer com que o seu público conhe-
ça e consuma o seu serviço ou produto 
sempre vai motivar o empresário a 
buscar estratégias de divulgação para 
ser visto e atingir o seu público-alvo. 
Mas é preciso ter em mente que os 
consumidores tratam as marcas como 
pessoas e escolhem aquelas que pos-
suem atitudes e valores, que estejam 
alinhados às suas vidas. 

O marketing de credibilidade é aque-

le que objetiva divulgar informações 
positivas sobre os produtos, serviços, 
atitudes e valores do seu negócio, a 
fim de fortalecer a sua imagem e da 
sua marca, gerando autoridade e cre-
dibilidade para você e o seu estabele-
cimento. Para que isso aconteça, uma 
estratégia que as empresas de sucesso 
usam é a Assessoria de Imprensa. 

Essa modalidade de comunicação 
visa colocar um profissional, marca, 
empresa ou serviço em matérias 
jornalísticas, nos meios de comuni-

cação (jornais, revistas, tvs, rádios e 
sites) relevantes ao negócio, a fim de 
fixar o cliente, produto ou serviço na 
cabeça do seu público. A Assessoria 
de Imprensa ajuda uma empresa a 
conquistar cinco benefícios para o 
sucesso:
	 •	Visibilidade	na	imprensa	(78%	dos	

jornalistas divulgam informações 
enviadas por assessores de im-
prensa); 

	 •	Ganho	de	credibilidade,	reputação	
e fortalecimento do nome/marca 

(estudo de credibilidade do Edel-
man Trust Barometer, revela que 
para os consumidores confiar na 
marca é essencial para a compra);

	 •	Difusão	de	informações	positivas	
sobre o profissional, serviço, em-
presa e marca;

	 •	Fácil	 encontrabilidade	 e	 melhor	
ranqueamento de busca no Google 
(89 mil pesquisas são realizadas a 
cada segundo);

	 •	Oportunidade	de	falar	diretamente	
com possíveis prospects e aumen-

tar as vendas de seus serviços 
ou produtos. Segundo Pesquisa 
Brasileira de Mídia, os brasileiros 
passam 4h59 por dia na internet 
e 4h31 assistindo TV. Já o estudo 
Trust in The Media, da Ipsos, diz 
que 65% dos brasileiros confiam 
em jornais e revistas, à frente da 
média	internacional,	que	é	de	47%.	

(*) - Formada em jornalismo pela Universidade de Mogi 
das Cruzes e Pós em Comunicação Organizacional 
e RP pela Cásper Líbero, é sócia da Six Bureau de 

Comunicação, focada em Comunicação Empresarial e 
Assessoria de Imprensa.

Como criar uma loja virtual 
com baixo investimento

A crise econômica levou milhões de brasileiros a criar o próprio negócio

visibilidade e atração 
de potenciais clientes.

 4) Priorize a entrega 
dos produtos - Esse é 
o principal desafio para 
quem tem uma loja vir-
tual. Já pensou em fa-
zer a entrega para todo 
o	país?	Você	precisa	ga-
rantir que seu cliente 
receberá seu produto 
no prazo estipulado 
e em boas condições. 
Planeje também sobre 
a entrega em datas 
comemorativas, feria-
dos. Especifique em 
seu site sobre prazo e 
limitação de entrega. 

 5) Ofereça facilidade 
de acesso - É im-
portante que a sua 
loja virtual seja de 
fácil acesso na versão 
mobile.	 Verifique	 a	
compatibilidade do seu 
site para versões como 
celulares e tablets. 
Pesquise também so-
bre os meios de paga-
mento que seu cliente 
irá fazer. É importante 
ressaltar sobre os me-
canismos de busca no 
Google, pois quanto 
mais acessível e prepa-
rado seu e-commerce 
estiver, mais fácil será 
encontrá-lo. - Fonte 
e mais informações: 
(https://lojaintegrada.
com.br/home/).

primeiro grande passo. 
Pensando nisso, a espe-

cialista listou cinco passos 
essenciais para quem busca 
abrir o próprio negócio e 
investir recursos de forma 
eficiente com investimento 
de até mil reais. Confira: 
 1) Defina seu público 

alvo - Antes de ter o 
seu produto, pesquise 
quem será seu cliente. 
Converse com amigos 
e peça opinião sobre 
seu negócio. Leia sobre 
outras lojas que serão 
suas concorrentes. A 
escolha do seu público 
alvo pode ser o diferen-
cial para os resultados 
do seu negócio.

 2) Aposte em um e-
commerce de ni-
cho - Invista em algo 

que você já conheça. 
Procure focar em um 
setor específico, as-
sim é mais fácil ser 
reconhecido. Por isso 
é importante fazer a 
pesquisa de mercado. 
Faça com que sua loja 
seja a “melhor vitri-
ne” do produto que 
escolheu. Tenha uma 
proposta simples e 
objetiva de negócio. 

 3) Invista em Marke-
ting digital - Lembre-
se que sua loja é virtual, 
então ela precisa apa-
recer de alguma forma. 
Invista em anúncios, 
redes sociais. Esse 
é um grande passo 
para que seu negócio 
dê certo e seu e-com-
merce alcance mais 
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Live commerce: use essa 
estratégia e acelere as vendas

sentador demonstre as formas de uso do produto e 
seus benefícios.

  A maneira com que o produto é apresentado faz toda 
a diferença. Nessa hora, o item pode ser anunciado 
de forma descontraída, envolvendo uma história e até 
mesmo proporcionando algum tipo de identificação 
no público, a partir de uma experiência do apresen-
tador, compartilhada com quem está assistindo à 
live. Isso deixa as pessoas mais atraídas e o desejo 
de compra aumenta.

 3) Ofereça benefícios e ofertas exclusivas - A 
oferta de condições exclusivas para aqueles que 
assistem à live é uma das formas mais eficazes de 
aumentar as vendas. Durante a transmissão, anuncie 
descontos exclusivos, promoções relâmpago e links 
de pagamento com prazo de expiração.

  Descontos e benefícios são essenciais para liberar 
gatilho nos clientes. E é justo que o público da live 
tenha condições diferenciadas de compra. Elas 
facilitam a tomada de decisão e o alcance das me-
tas. - Fonte e outras informações, acesse: (www.
universidademarketplaces.com.br).
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Como fazer 
um marketing 
B2B efetivo?

É hora de repensar 
a jornada do seu 
comprador B2B. 
Pesquise no Google 
e você vai encontrar 
diversas estratégias 
de marketing 
para isso

A internet está cheia 
de artigos que sim-
plesmente forne-

cem listas e mais listas de 
estratégias de marketing 
que já sabemos serem 
verdadeiras, como in-
vestir em SEO, e-mail, 
redes sociais, marketing 
de referência, programas 
de fidelidade, e outros. 
Além disso, temos à 
disposição muito con-
teúdo com dicas, guias, 
e-books, ferramentas e 
estratégias (definitivas!) 
com títulos como: co-
nheça seu público-alvo, 
personalize e use seus 
dados.

Porém, como de fato 
fazer um marketing B2B 
efetivo? - Os métodos 
tradicionais de marke-
ting permanecem pere-
nes na maior parte, mas 
há uma ênfase maior na 
educação e capacitação 
do comprador. Isso sem 
contar que o campo de 
batalha agora é o onli-
ne, onde a experiência 
do cliente supera tudo. 
E impulsionada pelas 
transformações causadas 
pela pandemia, uma nova 
geração de compradores 
B2B está reescrevendo as 
regras para equipes de 
vendas e marketing em 
todos os lugares. 

Por isso, somos lem-
brados da importância 
de ficar por dentro das 
tendências e mudar as 
melhores práticas, apoia-
dos por dados. De acordo 
com o B2B Millennials 
Report da Merit, 73% dos 
millennials estão envolvi-
dos na tomada de decisão 
de compra de produtos 
ou serviços em suas em-
presas, e 30% deles são 
os únicos tomadores de 
decisão. Em 2025, eles 
representarão 75% da 
força de trabalho global. 

Assim, à medida que 
os millennials dominam 
o espaço do comprador 
B2B,  e  as  empresas 
pressionam por uma 
abordagem mais pessoal 
ao marketing, as estra-
tégias de B2C e B2B 
estão se tornando cada 
vez menos distintas. Isso 
significa direcionar suas 
estratégias de marketing 
B2B às preferências dos 
millennials, investindo 
em velocidade de respos-
ta, uso de influencers e 
marketing de causa, por 
exemplo.

O relatório de insights 
do comprador B2B de 
2021 da Foleon – pla-
taforma americana de 

produção de conteúdo, 
revela  que 80% dos 
compradores B2B agora 
esperam uma experiên-
cia B2C, personalizada 
e baseada nas emoções, 
justamente em uma ação 
forçada pela mudança 
de perfil de geração dos 
tomadores de decisões. 
Eles estão reescrevendo 
o roteiro para compras 
B2B e forçando os pro-
fissionais de marketing a 
olhar além do antigo funil 
de vendas e marketing.

Em seu lugar, de acordo 
com estudo da consul-
toria Gartner, estão seis 
“trabalhos de compra” 
que ocorrem sem ne-
nhuma ordem especí-
fica: identificação do 
problema, exploração 
do problema, construção 
de requisitos, seleção de 
fornecedores, validação 
e criação de consenso. 
Os compradores saltam 
de um para o outro, re-
visitando cada um pelo 
menos uma vez antes da 
compra.

Ainda conforme a Gart-
ner,  os compradores 
normalmente já estão na 
metade do processo de 
compra antes de entrar 
em contato com um ven-
dedor. Com eles ignoran-
do o processo de vendas 
tradicional e confiando 
em suas próprias pesqui-
sas para tomar decisões, 
o conteúdo nunca foi uma 
parte tão importante do 
processo de venda. Para 
a rede global de execu-
tivos de marketing, o 
CMO Council, 87% dos 
compradores B2B dizem 
que o conteúdo tem um 
efeito de moderado a 
importante em suas de-
cisões de compra.

Já deu para perceber 
que o conteúdo comum 
não serve. Os comprado-
res B2B estão exigindo 
conteúdo em formatos 
multimídia que prendam 
sua atenção, atendam às 
suas necessidades e os 
encantem com experi-
ências modernas e ricas 
em mídia. Há muito mais 
estratégias de marketing 
B2B que não abordei 
aqui, mas com os dados 
mencionados é possível 
avaliar se você está to-
mando medidas asserti-
vas em marketing ou se 
é necessário reavaliar as 
decisões. 

Recomendo que as mar-
cas avaliem junto com 
seus times toda a jornada 
de seus consumidores 
B2B, e, como última re-
comendação, sejam ágeis 
para mudar os rumos, 
caso necessário.

(*) - Pós no MBA em Gestão de 
Pessoas pela FGV, bacharel em 

Jornalismo pela ESAMC-SP e técnica 
em TI pelo CEMEP-SP, 

é Partner da LC4 Comunicação, 
Marketing e Estratégia.

Erica Gomes (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira 21 a 23 de maio de 2022
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora
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Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9
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FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Outro levantamento, 
realizado em 2021 
pela Grand View Re-

search, aponta que o uso 
de chatbots no mundo deve 
aumentar cerca de 25% até 
2028. 

As projeções positivas 
consideram a crescente 
demanda dos clientes por 
autoatendimento disponível 
sete dias por semana e 24 
horas por dia e a busca por 
soluções que melhorem cada 
vez mais a experiência do 
consumidor, agregando agi-
lidade e eficiência ao atendi-
mento, além de redução de 
custos operacionais para as 
empresas. “A agilidade tem 
sido um diferencial cada vez 
mais relevante no mercado e 
os chatbots têm contribuído 
nesse sentido, apoiando o 
atendimento 24x7. 

Esse cenário tende a 
ser ainda mais proveitoso 
quando levamos em conta o 
aprimoramento dessas ferra-
mentas. Os atuais chatbots 
inteligentes têm incremento 
de machine learning e, com 
isso, a própria ferramenta 
aprende a analisar a reação 
do usuário e a armazenar 
informações sobre seus há-
bitos, oferecendo interações 
mais personalizadas e menos 

Maioria dos usuários de internet nos EUA apontam o 
atendimento 24 horas como o principal benefício dos chatbots.

Já está comprovado que companhias 
que automatizam as suas atividades se 
tornam mais competitivas, quando compa-
radas às demais organizações. A gradativa 
necessidade das empresas por obterem 
mecanismos que auxiliam os gestores na 
tomada de decisões demanda uma inces-
sante evolução – e mudança – dos pontos 
de vista cultural e tecnológico. 

Afinal, estando em cheque o futuro de 
um negócio, deliberações planejadas e es-
truturadas são cada vez mais fundamentais 
e, para reduzir as possibilidades de erros 
e equívocos, todos os riscos devem ser 
ponderados da forma mais substancial 
possível. Neste sentido, ao utilizar um 
conjunto de várias soluções para ampliar 
a capacidade de automação das empresas, 
está a hiperautomação, a qual já faz parte 
da transformação digital e vem revolucio-
nando a forma de lidar com os processos. 

Quem explica é Emauri Gaspar, Co-Foun-
der da Run2Biz, startup brasileira que tem 
como objetivo preparar as empresas para a 
digitalização dos fluxos de trabalho nas or-
ganizações: “Companhias que automatizam 
as suas atividades repetitivas se tornam 
mais competitivas, quando comparadas às 
demais organizações”, disse ele durante o 
CSummit, evento para que c-levels (execu-

tivos sêniores) compreendessem sobre os 
caminhos para transformar uma empresa 
em cases de sucesso.

Em uma entrevista mediada por Patricia 
Rocha, da BandNews, e intitulada “Três 
motivos para mudar radicalmente sua 
gestão usando hiperautomação”, Emauri, 
resumidamente, explicou que a hiperau-
tomação é a combinação de múltiplas 
ferramentas para aprimorar a automação 
dos processos, possibilitando a integração 
de vários sistemas do início ao fim, neces-
sária para a convivência da multiplicidade 
de plataformas, numa rica rede de dados 
e processamentos que representam uma 
tendência forte no mercado.

Entre os seus principais benefícios para 
os negócios, ele destacou:
 1) Minimização de erros - Uma vez 

que os processos manuais são one-
rosos, tanto em termos financeiros 
quanto em relação ao tempo dispen-
dido para a realização de atividades 
burocráticas, eles ainda têm altos 
índices de erros. Com a hiperauto-
mação, é possível identificar gargalos 
e definir as melhores trajetórias 
para saná-los, fato que melhora a 
performance como um todo e, por 
conseguinte, aumenta a satisfação 

do cliente final.
 2) Redução de custos - Ao incre-

mentar os processos, com os cola-
boradores atuando em atividades de 
maior valor intelectual, há redução 
nos gastos de forma geral e, por 
outro lado, aumento na eficiência 
operacional, redução do retrabalho 
e respostas mais ágeis e precisas aos 
clientes.

 3) Controle das atividades - É fato 
que as empresas têm processos com-
plexos, e muitos deles repetitivos, 
e com a hiperautomação – e muitas 
demandas de trabalho absorvidas 
pela máquina – o resultado é que 
grande parte das atividades pode 
ser guiada sozinha por meio do uso 
de inteligência artificial aplicada a 
soluções de automação tradicional, 
trazendo aumento da produtividade 
sem ocasionar acréscimo de custos 
com a manutenção operacional. 

A Run2Biz lançou, inclusive, durante 
o evento, um quiz gratuito para que as 
empresas possam medir o atual nível de 
maturidade no quesito automação. O teste 
está disponível em (https://info.run2biz.
com/quiz-hiperautomacao).

Chatbots inteligentes: tendência no 
e-commerce para atendimento ágil

O mercado global de inteligência artificial conversacional deve crescer de US$ 4,8 bilhões em 2020 
para US$ 13,9 bilhões até 2025, segundo a Research and Market

no acompanhamento de 
pedidos, trocas, devoluções 
e escolha de produtos, aten-
dendo demandas simples 
ou complexas, conforme o 
grau de qualidade da solu-
ção de atendimento virtual 
implantada.

“Sistemas de baixa qualida-
de serão ineficientes, trazen-
do frustração e impaciência. 
Para resultados efetivos, 
além de conhecer o perfil do 
negócio e as necessidades do 
público, é preciso escolher 
ferramentas adequadas e 
fazer um bom planejamento, 
tanto no que se refere à sua 
implementação, quanto ao 
plano tático para aumento 
de receita. 

É importante contar com 
o know-how de empresas 
especializadas que atuam no 
desenvolvimento de soluções 
para o e-commerce e que po-
dem direcionar estrategica-
mente a ampliação de recei-
tas com o uso da tecnologia. 
Essa é uma evolução natural 
do modelo de atendimento e 
o e-commerce precisa estar 
atento para acompanhar de 
forma assertiva essa evolu-
ção do mercado”, ressalta o 
executivo. - Fonte e outras 
informações: (www.fcamara.
com.br).

B
lu

e 
Pl

an
et

 S
tu

di
o_

C
A

N
VA

robotizadas”, avalia Eric 
Vieira, head de e-commerce 
do Grupo FCamara.

O executivo acrescenta 
que, embora os consumi-
dores busquem agilidade e 
acesso disponível a todo o 
tempo, eles ainda prezam 
por um contato humanizado. 
Por isso, a “robotização” 
deve ser uma preocupação 
no uso dessas ferramentas 
e, segundo ele, a evolução 
das tecnologias assegura 
esse cuidado, até para quem 
não dispõe de soluções que 
agregam machine learning.

“Mesmo quem não utiliza 
aprendizado de máquina, 
pode contar com recursos 
avançados relacionados à 

evolução dos algoritmos e, 
assim, melhorar a experi-
ência do usuário, com uma 
interação mais agradável 
e assertiva, que inclusive 
transmita empatia para o 
cliente”, garante Vieira.

Segundo a Research and 
Market, 64% dos usuários 
de internet nos EUA apon-
tam o atendimento 24 horas 
como o principal benefício 
dos chat bots, além da con-
veniência de se ter respos-
tas instantâneas (55%) e 
reclamações solucionadas 
facilmente (43%), entre 
outros itens. Falando espe-
cificamente do e-commerce, 
os assistentes virtuais po-
dem auxiliar o consumidor 

Tecnologia pode tornar empresas mais competitivas no mercado



Imagine a cena. Sua família decide ir ao cinema e depois jantar. Em vez de entrar no carro, dirigir até lá, procurar 
vaga e correr para a sessão, você simplesmente pega o elevador, sai dentro do shopping, dá alguns passos 

e chega ao destino. Muito conveniente, não acha? 

Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 21 a 23 de maio de 20224
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união entre centros coMerciais e eMpreendiMentos residenciais

Mais do que um condomínio, a Multiplan pretende ofe-
recer um novo bairro para a população de Porto Alegre, 
convenientemente localizado ao lado do BarraShopping 
Sul. Quando concluído, o que deve acontecer até o final 
de 2024, haverá sete condomínios, com 18 torres e cerca 
de 1.200 famílias morando ao lado de um baita centro 
de compras.

 
Outro grupo que tem investido forte na construção 

de residências em seus shoppings é o Iguatemi. Re-
centemente ele fechou uma importante parceria com a 
Luggo, empresa especializada em edifícios residenciais 
com serviços (coworking, lavanderia, mercado, bicicletas 
compartilhadas etc.). A Luggo construirá um prédio de 
18 andares e 226 apartamentos no estacionamento do 
Galleria, em Campinas, que em troca fica com 16,6% do 
novo empreendimento. 

De quebra, o Galleria ainda ganha um fluxo adicional 
desses moradores, que frequentarão o mall por conveni-
ência. O apetite do Iguatemi não acaba em Campinas. Já 
estão em construção prédios residenciais nos shoppings 

Luiz Alberto Marinho (*)

isso será realidade, no ano que vem, para os 114 fe-
lizes proprietários de um apartamento no The Spot 
One, luxuoso prédio que será conectado ao Balneário 

Shopping, com entrada exclusiva para o mall. A ideia da 
Almeida Junior é construir empreendimentos semelhan-
tes, em breve, nos outros seis shoppings que possui em 
Santa Catarina.

 
Algo parecido já acontece em lugares como o Shopping 

Cidade Jardim, da JHSF, e o Parque Shopping Maia, 
da General Shopping, que também estão conectados 
a edifícios residenciais. Apesar de não ser novidade, a 
união entre centros comerciais e empreendimentos re-
sidenciais tem ganhado impulso no Brasil, em especial 
após a pandemia.

 
Entre os motivos para esse novo ciclo estão fenômenos 

como o home office, a busca por conveniência, a valo-
rização da proximidade e a necessidade crescente dos 
shoppings de gerar fluxo recorrente. Para se ter ideia da 
força desse movimento basta dizer que 28% dos shoppings 
em operação no país integram um complexo multiuso, 
segundo dados da Abrasce, a Associação Brasileira de 
Shopping Centers.

 
Para quem não conhece o termo, multiuso é o jargão 

para descrever empreendimentos complementares e pró-
ximos, em geral, comércio, escritórios, moradias, escolas, 
hotéis e centros médicos, entre outros. Pois bem, em 
2016 apenas 16% dessas áreas em shoppings contavam 
com condomínios residenciais - a imensa maioria era 
ancorada por prédios comerciais. 

Porém, no final do ano passado, residências já faziam 
parte de 25% dos complexos de uso misto. Quando 
2022 terminar, os números prometem ser ainda mais 
expressivos. Sabe por que? Importantes players estão 
apostando alto na dobradinha entre condomínios e 
shopping centers. A Multiplan é uma delas. A mais re-
cente ousadia da companhia do trevo verde atende pelo 
nome de Golden Lake. 

de São José do Rio Preto e Sorocaba e há planos também 
para os centros comerciais da capital paulista.

 
Quer mais? A brMalls anunciou, há cerca de dois meses, 

um projeto ambicioso com a construtora Vitacon, também 
conhecida por desenvolver prédios com apartamentos 
pequenos e muita oferta de serviço. O acordo prevê a 
construção de 20 torres residenciais e centros médicos 
nos terrenos de sete centros da brMalls. As primeiras 
unidades devem ficar prontas em 2026.

 
Curiosamente, a movimentação dos shoppings para 

agregar residências e adensar o seu entorno tem esti-
mulado também iniciativas na direção oposta. Vários 
empreendimentos imobiliários estão integrando polos 
comerciais dentro de seus projetos, para melhorar a 
experiência dos moradores — e agregar novas receitas. 
A Helbor é uma das construtoras que têm percorrido 
esse caminho, juntamente com a HBR, incentivada 
pelo plano diretor aprovado na cidade de São Paulo, 
em 2016. 

Quem comprou um apartamento no Helbor Wide, na 
movimentada avenida Rebouças, ganhou junto o conve-
niente acesso a quatro salas de cinema Cinemark, um 
Outback, academia de ginástica, bons restaurantes e 
várias operações de serviços. Tudo isso a um elevador de 
distância. A ideia trouxe resultados palpáveis, entre eles 
o aumento significativo no valor pago pelos proprietários 
das unidades no Wide.

 
Neste momento, a Gouvêa Malls está envolvida no 

planejamento de alguns centros comerciais em condo-
mínios, como o Eplenum, em São José do Rio Preto, e o 
Viva Park, em Porto Belo. Ambos propõem a união entre 
moradia, serviços e consumo, com amplo espaço para 
gastronomia, bem-estar e varejo de experiências. Como 
dá para notar, a ideia do centro de compras tradicional 
ficou ultrapassada. 

O que prevalece agora é o conceito do live, work, play 
(viver, trabalhar, se divertir). Se quisermos aplicar a 
essa frase uma visão ampliada e adaptada ao mercado 
brasileiro, podemos adotar o mantra “viver, comer, com-
prar”. Em resumo, é preciso investir na diversificação 
da função dos centros comerciais, de modo a facilitar e 
tornar a vida dos clientes mais agradável.

 
Para viabilizar a evolução do seu modelo de negócio 

nestes tempos figitais, os shoppings precisarão propor 
novos motivos para as pessoas frequentarem seus espa-
ços. Hoje, 72% dos nossos centros comerciais ainda não 
fazem parte de um complexo de uso misto. A conclusão 
é óbvia: a união dos shoppings com condomínios, centros 
médicos, instituições de ensino e outros empreendimen-
tos do gênero está só começando.

 
O desafio será o de criar lugares onde as pessoas 

queiram estar e se encontrar, vivendo experiências re-
levantes e diferenciadas. E, ao mesmo tempo, monetizar 
o fluxo recorrente que residências, bares, restaurantes, 
áreas médicas e serviços em geral podem gerar. Esse é 
o caminho. Quem viver, verá.

 
(*) - É sócio-diretor da Gouvêa Malls (https://gouveaecosystem.com/).
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Metaverso e o 
Comércio Exterior

O comércio exterior 
pode se transformar 
nos próximos anos 
e essa mudança já 
pode ser observada 
na atualidade

Com o avanço da 
tecnologia do me-
taverso, que cada 

vez mais toma forma, os 
negócios internacionais 
podem ser transformados 
para sempre. Mas como 
ele pode mudar o mun-
do? O metaverso em si 
pode facilitar o mercado 
internacional por meio 
da quebra da fronteira 
linguística e diminuição 
das fronteiras físicas. 

Um exemplo disso seria 
um empreendedor aqui 
do Brasil participando 
de uma feira de produtos 
na China, sem sair de 
casa. Com isso, ele pode 
buscar os melhores inves-
timentos e aproveitar a 
tradução simultânea para 
melhor se comunicar.

Esse universo tem a 
projeção de movimentar 
cerca de US$ 800 bi-
lhões até 2024, segundo 
os dados da Bloomberg 
Intelligence. 

Atualmente já exis-
tem iniciativas sendo 
realizadas por meio do 
metaverso, como é o 
caso da criação da uma 
embaixada de Barbados 
no Decentraland, algo 
que movimentou os noti-
ciários em 2021. 

Mas não apenas nos 
acordos de diferentes 
nações que a tecnologia 
pode ser aplicada. Se ga-
nhar o público, ele poderá 
economizar através de 
prévias virtuais de produ-
tos e passeios por centros 
industriais, no outro lado 
do mundo, por meio da 
virtualização. 

Com o avanço da tec-
nologia na última década, 
isso tem impacto direto 
no comércio exterior, que 
pode se expandir ainda 
mais e chegar a novos 
mercados. Dubai é um 
exemplo claro do uso das 
novas tecnologias. 

Lá, já houve a adoção das 
criptomoedas e a criação 
de um órgão supervisor do 
mercado metaverso. Mas 
se todo esse movimento 
se tornará, de fato, algo 
transformador, só o tem-
po dirá. Ainda é cedo para 
traçar como essa nova 
tecnologia impactará os 
negócios internacionais.

Também é válido pensar 
no impacto logístico que 
isso pode significar. Com 
cada vez mais pessoas 
aderindo à tecnologia e 
consumindo por meio 
dela, maior será a deman-
da para fazer com que 
os bens cheguem até os 
consumidores. E isso já 
deve ser refletido por to-
dos que atuam na área do 
comércio internacional.

Porém, por mais que 
esse conceito seja relati-
vamente novo, o certo é 
que ele movimenta gran-
des empresas do mundo, 
fazendo com que o Fa-
cebook mudasse o nome 
para Meta e a Microsoft 
realizasse aquisição de 
novas companhias para 
ampliar seus negócios. 
Ainda é cedo para afirmar 
que tudo isso vai perma-
necer. 

O certo é que as novas 
tecnologias podem auxi-
liar na construção de um 
mundo cada vez mais glo-
balizado, onde fronteiras 
sejam derrubadas.

(*) - É diretor da Efficienza, 
empresa que se destaca como 

solução integral na área de despacho 
aduaneiro, logística e assessoria em 

comércio internacional.

Fábio Pizzamiglio (*)

D - Indústria de Festas
As festas e comemorações já estão a todo vapor no país. Após dois anos 
sem sua realização, acontece a 14ª edição da Expo Festas e Parques - 
Feira de Artigos para Festas e Natal, Doces e Atrações, que deve aquecer 
os negócios. Promovida e realizada pela Francal Feiras, reunirá mais 
de 180 marcas expositoras e 100 horas de conteúdo, entre os próximos 
dias 26 e 29, no Expo Center Norte. Como sempre, de todo o público 
recebido, cerca de 40% dos visitantes são varejistas e a expectativa é de 
que esse número aumente. Pensando nisso, a feira terá, pela primeira 
vez, um novo formato de conteúdo, as Mesas Redondas. O objetivo é 
ampliar o conteúdo para varejo, e assim promover a troca de ideias, de 
experiências e das melhores práticas para o varejo de artigos para festas. 
Outras informações e inscrições: (https://expofestaseparques.com.br/).

E - Tecnologioa em Cerveja 
Entre os dias 30 de maio a 1º de junho, no São Paulo Expo, acontece  
Brasil Brau 2022 - 16ª Feira Internacional de Tecnologia em Cerveja e o 17º 
Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia Cervejeira, Brewer Lounge. 
A missão do evento é criar oportunidade para quem deseja planejar lança-
mentos, encontrar novos clientes, estreitar o relacionamento com clientes 
atuais, investir na ampliação do negócio e se posicionar entre os líderes 
do segmento. Outro diferencial está na política de admissão do público, 
que valoriza a participação de profissionais com vínculo comprovado com 
o setor. Mais informações e inscrições, acesse: (https://brasilbrau.com/). 

F - Unindo RH à Tecnologia
O mercado de Recursos Humanos e Departamento Pessoal está em pro-
cesso de transformação. Com o avanço da tecnologia, os profissionais do 
setor precisam se adaptar e evoluir para lidar com as inovações, pessoais 
e tecnológicas, das novas gerações. Por isso, a startup brasileira B2B Stack 
anuncia um grande evento nacional para falar sobre as principais mudanças 
tecnológicas do mercado: o HR Conference. Voltado para profissionais que 
vão desde a base do RH até as mais altas cadeias de comando, como CEO, 
CHRO, entre outros, acontece nos dias 13 e 14 de julho, de maneira online 
e totalmente gratuita. São esperados mais de 10 mil participantes de dife-
rentes partes do Brasil. Entre os palestrantes estão diferentes especialistas 
vanguardistas da área. Saiba mais:  (https://hr.b2bstack.com.br/).

G - Cursos de Férias
A University of La Verne é uma das mais tradicionais e respeitadas 
universidades dos Estados Unidos e está com as portas abertas para 

A - Energia Solar no Terawatt 
Estudo internacional lançado em Munique, mostra que a energia 
solar no mundo assume cada vez mais protagonismo na transfor-
mação energética sustentável. A fonte solar acaba de ultrapassar a 
marca histórica de 1 terrawatt (TW) de potência instalada. Segundo 
o “Global Market Outlook for Solar Power 2022-2026”, principal 
relatório de mercado do setor solar fotovoltaico mundial, o Brasil, 
mercado líder em energia solar na América Latina, deve se tornar um 
dos principais mercados globais nos próximos anos, podendo atingir 
54 gigawatts (GW) de capacidade solar total até 2026. O relatório 
anual aponta que, apesar dos impactos sem precedentes causados 
pela pandemia no mundo, a capacidade instalada solar dobrou no 
mundo nos últimos três anos. 

B - Causa Animal 
O Conexidades traz sempre para suas plenárias temas ligados à gover-
nança, além de assuntos de grande relevância no dia a dia das cidades e 
dos cidadãos. Na edição desse ano, a Causa Animal também terá espaço. 
O assunto está na transversalidade dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) desenvolvidos pela ONU, além de estar na Consti-
tuição Brasileira a Lei que reconhece os Direitos dos Animais. O Brasil 
concentra 139,3 milhões, de animais de estimação, sendo 54,2 milhões 
de cães; 39,8 milhões de aves; 23,9 milhões de gatos; 19,1 milhões de 
peixes e 2,3 milhões de répteis e pequenos mamíferos. A 5ª edição de 
Conexidades acontece entre os dias 7 a 11 de junho, no Casa Grande 
Hotel Resort & Spa, no Guarujá. Saiba mais: (https://www.conexidades.
com.br).

C - Inovação para Motoristas
O Clube Mercosul é uma plataforma 100% digital com foco na inclusão 
social dos motoristas de carga e seus familiares, cuja proposta principal é 
proporcionar, via aplicativo de assinatura mensal, produtos de alto valor 
agregado voltados para a saúde, qualidade de vida, proteção e assistência 
para seus assinantes, em tempo integral no Brasil, Argentina, Chile e no 
Mercosul. Posteriormente será acrescentado a outras localidades como 
Uruguai e Paraguai. Os clientes poderão ter acesso a um exclusivo Clube 
de Vantagens, onde será possível comprar, com descontos especiais e 
muita comodidade, produtos e serviços que sejam aderentes e neces-
sários ao seu dia a dia, tais como exames toxicológicos, equipamentos 
GPS e serviços de postos de gasolina, entre muitos outros. Saiba mais 
em (www.clubemercosul.com).

receber alunos estrangeiros para os cursos de curta duração. Em 
parceria com a IBS Americas, a ULV oferece nove opções de cursos, 
que são divididos em dois grupos: Graduate - para graduandos ou 
profissionais recém-formados e Advanced - para profissionais pós-
graduados e com experiência profissional. O campus da universidade 
fica a apenas 50 minutos de Los Angeles e os alunos têm também 
os fins de semana livres para conhecer a região. No programa estão 
inclusas visitas a empresas para conversas com executivos, o que 
oferece uma visão global sobre os temas desenvolvidos ao longo do 
curso. Inscrições na página da universidade: (https://ulv.ibs-americas.
com/pt/university-of-la-verne/) 

H - Viagens em Família
Em pesquisa recente realizada pelo grupo de turismo francês Tourlane, 
Seychelles foi eleita um dos 15 melhores destinos do mundo para viagens 
em família.A pesquisa levou em conta critérios como: atividades para 
família, temperatura, estabilidade turística e medidas de segurança em 
relação à Covid-19. Ocupando a nona posição do ranking, o Arquipélago 
do Oceano Índico apresenta diversas atrações e hotéis “family-friendly”. 
Seychelles é um dos maiores exemplos de conservação natural do mundo. 
Com 50% da sua extensão terrestre e 30% da marítima protegidas, toda a 
família pode aprender um pouco mais sobre as diferentes espécies e ações 
das ilhas para a proteção do seu ecossistema. Para mais informações, 
acesse (www.seychelles.com/home) e o site (www.gvanoticias.com).  

I - Novidades sobre Cartões
O Itaú Personnalité anuncia novidades nos cartões Black, com o lança-
mento de mais duas versões para compor sua prateleira de produtos. Até 
então os cartonistas podiam contar com o Black com Pontos, que permite 
o acúmulo de dois pontos por dólar gasto em compras nacionais e três 
nas compras internacionais. A partir de agora, clientes também terão à 
disposição a versão Black com Cashback, que dá 1,1% de cashback em 
compras no crédito. E para quem preferir um cartão sem custo, pode 
optar pelo Black sem cobrança de anuidade - neste, não há acumulo de 
pontos ou cashback. A iniciativa faz parte do projeto de transformação 
do Itaú Personnalité e têm como objetivo oferecer as melhores experi-
ências e ofertas personalizadas para cada perfil de cliente.

J - Entregas Sustentáveis
A logística sustentável é uma das opções dentro da estratégia da Natura 
para atingir a meta de zerar as emissões de carbono até 2030. Neste pro-
cesso, um dos desafios é transformar todas as etapas de transporte para 
torná-las mais sustentáveis, desde o abastecimento de fábricas e centros 
de distribuição até a entrega de pedidos aos clientes, consultoras de be-
leza e representantes de vendas. Uma mudança na entrega dos produtos 
do e-commerce da capital paulista já trouxe impacto nas operações da 
empresa, em pouco mais de um ano usando bicicletas e veículos elétricos 
houve a redução de nove toneladas na emissão de CO2. A operação, que 
conta com apoio da operadora de transporte MM Delivery, em conjunto 
com as equipes da Last Mile, é realizada em 25 bairros da cidade. 

O Serpro, estatal do governo federal que é a maior empre-
sa pública de tecnologia do mundo, está com edital aberto 
para apoiar o modelo de negócios de startups brasileiras 
do setor de inovação. O programa Serpro Booster selecio-
na empresas nascentes de tecnologia e oferece créditos 
para que elas acessem algumas das melhores soluções 
tecnológicas de administração de dados públicos do país.

De acordo com Carlos Alexandria, gerente de Prospecção 
de Oportunidades Inovadoras do Serpro, a ideia é fomen-
tar o ecossistema empreendedor e de inovação no Brasil. 
“O objetivo é, além de alavancar os negócios da empresa 
com a venda de produtos que ajudem as startups a obter 
melhores soluções inovadoras para o país, buscar ideias 
inovadoras que estejam alinhadas com o que esse mercado 
realiza. O Serpro é um incentivador do empreendedorismo 
e da inovação nacional”, afirmou. 

Os benefícios incluem cotas de acesso a programas como 
o Datavalid, que consulta as bases originais de governo 
para validar as informações e fazer a verificação dos dados 
ou imagem enviados por um interessado através de uma 
API, sigla que designa um conjunto de protocolos utilizados 
por desenvolvedores para a integração de plataformas. 
Também podem ser degustados créditos de acesso ao 
Biovalid, programa que faz validação de identidade a 
distância de uma pessoa, além do Consulta CPF e CNPJ.

Ao todo, cada uma dessas plataformas vai liberar até 26 

O objetivo é buscar ideias inovadoras que estejam alinhadas 
com o que esse mercado realiza.

“Só uma empresa, 
a Cedae, quando 
fizemos o marco 

do saneamento, mobilizou 
em um fim de semana, 
aqui em São Paulo, R$ 50 
bilhões. Seis vezes e meia 
o orçamento do ministro 
[da Infraestrutura]”, disse, 
ao comparar o resultado do 
leilão realizado em abril e o 
orçamento do Ministério da 
Infraestrutura. 

Na ocasião, foram pagos 
R$ 22,69 bilhões em outor-
gas e estão previstos R$ 30 
bilhões em investimentos 
em 12 anos. O ministro 
participou de um seminário 
promovido pela plataforma 
Arko Advice e Traders Club, 
quando afirmou que a alta 
carga tributária tem provo-
cado a redução da produção 
industrial do país nos últimos 
anos. “O IPI desindustria-

Ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a privatização.

Guedes: privatização pode aumentar 
recursos para infraestrutura

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a privatização como forma de aumentar os investimentos 
em infraestrutura. “Modelo antigo”, baseado em grandes empresas estatais “se esgotou”, disse
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alíquotas do IPI reduzidas 
em 25%, percentual que foi 
ampliado para 35% a partir 
de maio. 

O ministro também co-
mentou sobre a alta inflação 
que, segundo ele, é um fenô-
meno mundial. “A inflação 
que tem hoje é uma inflação 
mundial, porque os bancos 
centrais dormiram no vo-
lante. O nosso já acordou, 
saiu correndo e tomou um 
café: está vivo”, disse, sobre 
o aumento da taxa básica de 
juros que o Banco Central 
tem feito desde o ano pas-
sado para conter o aumento 
generalizado de preços. 
De acordo com Guedes, a 
inflação mundial é causada 
por uma desorganização da 
produção provocada pelas 
medidas restritivas para con-
ter a pandemia da Covid-19 
(ABr).

lizou o Brasil”, enfatizou. 
Segundo o ministro, são os 
impostos que fazem com que 
o país tenha que importar 
produtos que poderiam ser 
produzidos nacionalmente.

“O Brasil tem matéria-pri-
ma de toda espécie. Ou seja, 
tem a soja, mas, às vezes 
tem que trazer de fora o 
óleo de soja, Tem o minério 

de ferro, mas, às vezes, tem 
que trazer de fora o aço”. 
Guedes disse que o governo 
aproveitou o aumento de 
arrecadação para diminuir 
os valores cobrados com o 
imposto. “Pela primeira vez, 
em 40 anos, nós baixamos o 
IPI. Ninguém fez isso antes”, 
destacou. Em fevereiro, uma 
série de produtos teve as 

Startups podem obter crédito para 
acessar soluções tecnológicas

tokens de acesso, válidos por seis meses. O crédito a ser 
disponibilizado equivale a cerca de R$ 10 mil por token 
de acesso. Uma nova fintech, que é uma startup do setor 
financeiro, pode se beneficiar com o uso do Datavalid, 
por exemplo, como ferramenta para checar o cadastro de 
potenciais clientes sem ter que fazer isso manualmente 
nem precisar disponibilizar escritórios físicos para vali-
dar documentação. Outras informações: (http://booster.
ventures.serpro.gov.br/) (ABr).
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OpiniãO
‘Open Election’ evitaria 

ficha limpa fake

Os especialistas 
repetem que o 
desenvolvimento de 
melhores produtos 
e serviços depende 
do volume de 
informações sobre os 
consumidores. 

O argumento é que 
para criar soluções 
mais econômicas, 

eficientes e convenientes é 
necessário conhecer hábi-
tos, desejos, necessidades, 
condições financeiras e uma 
série de outros aspectos 
relacionados à vida das 
pessoas. Neste sentido, o 
Brasil tem acompanhado a 
tendência mundial e feito 
esforços para avançar com 
iniciativas que permitem 
às organizações saberem 
praticamente tudo o que 
querem de seus clientes. 

O mercado de crédito, 
por exemplo, já conta com 
o Cadastro Positivo, o Open 
Banking e o Open Finance. 
Por sua vez, a indústria dos 
seguros trabalha o conceito 
de Open Insurance e assim 
por diante. Seja em qual for 
o segmento, o compartilha-
mento de dados é o nome 
do jogo e a LGPD procura 
fazer com que a regra seja 
clara no que se refere às 
melhores práticas de uso 
desses dados.

Ocorre que a lógica desse 
sistema parte sempre da 
premissa de que os dados 
das pessoas sejam conhe-
cidos e compartilhados por 
aqueles que vão tê-las como 
usuárias de suas criações. 
No caso da eleição, não 
é diferente. Os eleitores 
também serão impactados 
por aquilo que os parla-
mentares inventarem ou 
deixarem de inventar, mas 
aqui existe uma possibilida-
de fundamental de inversão 
de papéis. 

Ao invés de ter seus dados 
à disposição, os consumido-
res poderiam e deveriam ter 
a oportunidade de conhecer 
e compartilhar os dados 
sobre o histórico e o com-
portamento dos candidatos. 
Afinal, é consenso que um 
dos maiores sinais de loucu-
ra é continuar fazendo tudo 
da mesma forma e esperar 
por resultados diferentes. 
Ou seja, manter o formato 
atual, no qual eleitores sa-
bem dos políticos somente 
aquilo que eles querem, 
vai continuar levando o 
país a ter muitas surpresas 
negativas. 

O conhecimento, por 
exemplo, de que um deter-
minado candidato havia sido 
preso por suspeita de venda 
ilegal de anabolizantes em 
academias da cidade e que, 
depois de ter se tornado 
policial militar, essa mesma 

pessoa havia recebido 60 
sanções disciplinares, 14 
repreensões e duas adver-
tências por comportamento 
inadequado, provavelmente 
evitaria o desperdício de 
energia das últimas sema-
nas, causado porque esse 
mesmo político assumiu um 
comportamento e uma defe-
sa de teses não condizentes 
com o que se espera de um 
parlamentar.

Quantos casos como esse 
já aconteceram? Quantos 
ainda estão para ser des-
cobertos? Até quando esse 
tipo de erro será cometido? 
Afinal, assim como existe 
tecnologia para captar, pro-
cessar, minerar, orquestrar 
e extrair de banco de dados 
as melhores informações 
sobre consumidores para 
a criação de produtos e 
serviços, também existem 
ferramentas para auxiliar 
o eleitor a escolher melhor 
seus representantes. 

Durante muito tempo os 
bancos, financeiras e va-
rejistas contaram com os 
chamados Cadastros Nega-
tivos de crédito, ou seja, um 
repositório de informações 
que denunciavam se uma 
pessoa tinha deixado de pa-
gar alguma conta em algum 
momento de sua vida. Hoje, 
além da lista negativa existe 
ainda a lista positiva. 

E no caso dos candida-
tos? Onde o eleitor pode 
consultar se existe alguma 
incoerência entre a reali-
dade do comportamento 
histórico daquele político 
e a lista de qualidades que 
ele apresenta no momento 
da campanha?

As plataformas de tec-
nologia especializadas em 
compliance judicial hoje 
em dia já são capazes de 
disponibilizar, a baixos 
custos, a possibilidade de 
fazer pesquisas por meio de 
mineração de dados através 
de mais de 3.500 fontes, 
nacionais e internacionais, 
realizando análises, a partir 
de Inteligência Artificial 
para verificação de proces-
sos, vestígios de corrupção, 
lavagem de dinheiro, ter-
rorismo, leis ambientais, 
crédito e mídia negativa, 
entregando esse resultado 
para os clientes em menos 
de um minuto.

Por que não colocar tudo 
isso à disposição do eleitor? 
Será que já não é hora de 
se falar em ‘Open Election’ 
com o mesmo entusiasmo 
que se fala em Open Finan-
ce, Open Banking, Open 
Insurance e tantos outros 
opens? Com a palavra as 
autoridades! Ou será que 
só os eleitores devem ter 
seus dados conhecidos e 
compartilhados?  

É CEO da Kronoos  
(https://kronoos.com/).

Alexandre Pegoraro (*) 

Espaço: aumenta a 
presença da lei

O projeto Artemis da NASA pretende voltar a levar pessoas à Lua a partir de 2025.
cottonbro_de Pexels_CANVA

Vivaldo José Breternitz (*)

Preparando-se para esse futuro, 
foi proposta   uma emenda à 
legislação canadense, que per-

mitiria o julgamento de astronautas 
do país por transgressões e crimes 
cometidos na Lua ou em viagem ao 
nosso satélite. 

A ideia básica é que se um astronauta 
cometer, fora da Terra, qualquer ato 
que se cometido no país fosse consi-
derado ilegal, ele será responsabilizado 
nos termos das leis canadenses.

O código criminal do Canadá já con-
sidera crimes cometidos por astronau-
tas a bordo da ISS (Estação Espacial 
Internacional) como puníveis pela lei 
canadense, mas é interessante notar 
que o ora proposto fala especificamente 
da Lua; talvez isso tenha algo a ver com 
o fato de que na segunda viagem da 
nave Artemis, está prevista a presença 
de um tripulante canadense.

Essas novas regras são um passo à 
frente em relação às normas ora vigen-
tes, delineadas pelas Nações Unidas, 
que não são atualizadas desde 1967 e 
que são muito pouco específicas, ba-
sicamente prevendo que o tratamento 
dado a infrações seja feito de acordo 
com as regras adotadas pelo país de 
origem do acusado.

Talvez em breve vejamos outros 
países seguindo os passos do Ca-
nadá, face à provável aceleração da 
exploração do espaço, porque onde 
quer que estejam seres humanos, há a 

possibilidade de desvios de conduta. 
Até na lua.

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

do Fórum Brasileiro de IoT.

Alper abre inscrições para programa  
de aceleração de startups
@A Alper Consultoria em Seguros, por meio do seu braço digital, abre 

inscrição para a 4ª edição do programa de aceleração de startups. A 
Alper Digital selecionará cinco startups que irão participar de um progra-
ma de 12 meses que tem como objetivo gerar valor por meio de negócios, 
relacionamento e infraestrutura, sem solicitação de equity. A Alper é 
referência em soluções de seguros e está sempre na vanguarda, buscando 
novas maneiras de inovar e trazer tecnologia com ganho de eficiência e 
escalabilidade no mercado. “Lançar a 4ª edição do Alper Digital é muito 
importante para nós. Queremos ampliar as soluções digitais aos nossos 
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auxiliar na inclusão digital e social, proporcionar conhecimentos e facilitar o 
dia a dia. A partir, de aulas teóricas e práticas, oferece conteúdo desde funções 
básicas, aplicativos e interações nas redes sociais. Em uma sociedade cada vez 
mais digitalizada, a participação e o acesso às tecnologias de comunicação da 
informação (TIC) torna-se essencial para a realização de tarefas cotidianas. O 
objetivo desse curso é promover o letramento digital do público com mais de 
60 anos, visando o fortalecimento de capacidades e o desenvolvendo de novas 
habilidades para o uso seguro, crítico e consciente da tecnologia. A proposta 
inicia com a aprendizagem das funções básicas, o uso de aplicativos, e-mail, 
redes sociais, discussões sobre compartilhamento consciente e termina com a 
utilização de ferramentas para produção de cartões, convites e álbum de fotos 
(sescsp.org.br/cpf).

clientes, além de incentivar a inovação no mercado. As iniciativas digitais 
são um importante nicho da companhia, que vem investindo fortemente em 
serviços e soluções, para transformar o mercado de seguros e as entregas 
para nossos clientes”, explica o CEO da companhia, Marcos Couto (http://
digitalalper.com.br/).

Curso de Inclusão Digital para o público 60+ 
@O Centro de Pesquisa e Formação do Sesc realiza, de 21 de junho a 17 de 

julho, o curso Inclusão Digital 60+: Um direito de todos. Direcionado para 
o público com mais de 60 anos, o curso visa ao desenvolvimento tecnológico 
por meio do uso de smartphones, a fim de democratizar o acesso à informação, 

Quatro dicas para impulsionar vendas online  
e oferecer uma boa experiência de compra

As vendas online tiveram um crescimento 
de 12,59% no primeiro trimestre de 2022, 
na comparação com o mesmo período do 
ano passado, segundo o índice MCC-ENET. 
O faturamento do comércio eletrônico no 
período aumentou 11,02% na mesma com-
paração. Cresce também o número de lojas 
online no país. Pesquisa da PayPal Brasil com 
a BigDataCorp aponta que, em média, 789 
novas lojas online foram criadas por dia em 
2021 – ao todo, já são mais de 1,5 milhão de 
lojas virtuais no Brasil.

 
E na medida em que cresce o volume de 

e-commerces, aumenta a competitividade 
no setor e a importância de proporcionar 
a melhor experiência para o cliente. “Se 
o seu e-commerce proporciona uma boa 
experiência de compra, o consumidor vai, 
com certeza, recomendar a sua loja e, pro-
vavelmente, comprar mais vezes. São as 
experiências positivas, de ponta a ponta, 
que aumentam as chances de conversão e 
de fidelização”, comenta Rodrigo Schiavini, 
Diretor de Negócios da SmartHint, o maior e 
mais utilizado sistema de busca inteligente 
e recomendação para e-commerce da Amé-
rica Latina, empresa pertencente ao grupo 
Magazine Luiza.

Rodrigo traz quatro dicas que podem aju-
dar lojistas a vender mais e a criar uma boa 
experiência para o público:

1. Invista em soluções de logística
O consumidor de hoje, cada vez mais, tem 

pressa para comprar e também para receber 
seus produtos em casa. Da mesma forma, 
espera agilidade e praticidade no atendimento 
se necessitar de informações para acompanhar 
o pedido ou fazer alguma troca ou devolução. 
Há ferramentas disponíveis no mercado que 
aperfeiçoam essa logística, aprimoram o 
atendimento e encurtam prazos. De chatbots 
a plataformas de logística reversa, vale a pena 
conferir as soluções disponíveis e investir 
naquelas que podem trazer melhorias e bons 
resultados.

podem ser interessantes – muitos lojistas 
estão vendendo pelo TikTok, por exemplo. 
Além de usar as redes sociais como canal 
de venda, esses ambientes são ótimos para 
interagir, gerar identificação, fortalecer a 
reputação da marca e fidelizar.

 
4. Otimize os mecanismos de pesquisa

Assim como a plataforma da loja precisa 
ser intuitiva e agradável de navegar, os 
mecanismos de busca disponíveis também 
precisam facilitar a jornada de compra e di-
recionar o consumidor naquilo que ele deseja 
e necessita. O sistema de busca inteligente e 
recomendação da SmartHint, por exemplo, 
tem busca por voz e faz recomendação proa-
tiva de forma personalizada e automatizada, 
ou seja, recomenda ao cliente produtos com 
maior chance de compra e mais relevantes 
conforme seu histórico de navegação e seus 
interesses. Essas e outras facilidades tornam 
a busca mais ágil e assertiva e, com isso, a 
experiência de compra fica mais prática, 
fluida e agradável.

2. Aproveite as datas comemorativas
Impulsionar as vendas online não é algo 

complicado de se fazer e uma boa tática é 
aproveitar os feriados e datas comemorativas 
para divulgar cupons de descontos e promoções 
válidas por tempo limitado. Com isso, além de 
acelerar as vendas, o lojista ainda cria uma 
aproximação com o consumidor, que costuma 
encarar de forma positiva a oportunidade de 
comprar itens já desejados em condições mais 
atrativas. Essa facilidade e atenção também 
influencia na experiência de compra e pode 
favorecer a fidelização.

 
3. Explore as redes sociais 

As redes sociais são vitrines de vendas 
e também importantes canais de relacio-
namento. É importante investir em mídia 
espontânea e definir estratégias conforme o 
comportamento do seu público. O Instagram e 
o Facebook são as plataformas que mais atra-
em clientes, devido à ferramenta de catálogo 
que possuem. Mas dependendo do público alvo 
do seu negócio, outras plataformas também 
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André Luis Soares Pereira – Pedro de Luna 
(Ilustr) – Edit. Ilustre – Amparado em convicções 
das artes marciais, seu lastro comercial e habilidade 
inovadora, com olhar onde a visão ultrapassa o senso 

comum, André bondosamente deixa transparecer sua vastíssima 
competência para empreender, negociar, dar passos para trás e 
no momento oportuno, avançar, para vencer. Nas páginas desta 
obra o leitor encontrará sábias recomendações, para qualquer 
tipo, tamanho, amplitude empresarial e por que não, pessoal. 
Com bastante leveza, sem perder foco na profundidade dos te-
mas, bem ao estilo faixa preta de ser e agir, André palmilha, em 
cada página, a garantia do sempre almejado sucesso. Nada lhe 
escapa. Deve ser lido  por jovens, administradores, naturalmente 

por empreendedores e até por meros diletantes. Factível!

Empreendedorismo no Varejo

Luiz Felipe Pondé – Nacional – Pondé sempre 
– felizmente – imprime sua indelével marca em suas 
expressões e pensamentos. Sempre quebrando 
paradigmas, transita ao alto, fora do lugar comum. 

Não está diferente em mais esta obra de peso, na qual deixa 
nítida a importância da Filosofia, desde os primórdios, sem a 
qual viveríamos estagnados. Em formato de bolso, nos remete 
a profundas reflexões e descobertas. Para poucos, todavia, 
necessário!

A Filosofia e o Mundo Contemporâneo: 
Meditações entre o Espanto 
e o Desencanto

Paula Tebett – Girafa – Jornalista, especialista 
em mídias sociais e filantropa, Paula demonstra para 
leigos e sabidinhos, como utilizar de maneira correta, 
ágil, seja comercialmente ou não, as ferramentas 
para o desenvolvimento de nome ou marca, nas 

requisitadas mídias sociais, tão imprescindíveis. Naturalmente, 
quase que num processo osmótico, incorporamos maneirismos 
e nos “deixamos levar” numa onda irreversível, seja em qual 
ferramenta nos apresente. Paula literalmente ensina, não só 
como navegar, mas também como aproveitar-se para aferir 
dividendos. Tudo de forma simples, obviamente com muito 
humor e sabedoria. Leitura rápida para utilização imediata até 
por quem não é tão “antenado”!

Conteúdos Autênticos 
para Rede Sociais

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

Marcus Luz (*)   

Ela tem baixa com-
plexidade para criar 
aplicativos e está em 

um movimento cada vez 
mais crescente. Segundo o 
Gartner, em 2021, o negó-
cio de LCAP cresceu 23%, 
atingindo um faturamento 
de 11,3 bilhões de dólares, 
que chegará a 24 bilhões 
de dólares nos próximos 
três anos. 

E até 2024, as plataformas 
de desenvolvimento low-
code serão responsáveis por 
mais de 65% da atividade de 
desenvolvimento de apli-
cativos, e 75% das grandes 
empresas usarão pelo me-
nos quatro ferramentas de 
desenvolvimento low-code 
tanto para TIC quanto para 
desenvolver aplicativos. 
Esses números mostram 
que essa abordagem de de-
senvolvimento de software 
está sendo promissora para 
os negócios. 

Diante da transformação 
digital cada vez mais rápi-
da, as empresas precisam 
ser ágeis para atender aos 
requisitos de negócios e 
enfrentar a concorrência. 
E essa plataforma é veloz 
e fácil de ser utilizada. 
Como funciona o low-code 
e porque traz vantagens aos 
negócios  - O low-code é o 
desenvolvimento de softwa-
re por meio de uma interface 
visual de arrastar e soltar 
com codificação manual 
mínima. Em plataformas 
de desenvolvimento low-
code, o usuário move blocos 
visuais de código existente 
para criar um produto com 
a funcionalidade desejada.

Esses componentes pré-
construídos aceleram o tra-
balho com tarefas típicas e 
eliminam ações repetitivas. 
Sim, ainda é preciso escre-

E até 2024, as plataformas de desenvolvimento low-code 
serão responsáveis por  65% da atividade de 

desenvolvimento de aplicativos.

Low-code: força motriz 
para agilizar negócios

O low-code pode ser definido como uma plataforma de desenvolvimento de código mínimo. Na sigla 
em inglês é conhecida por LCAP (Low Code Application Platform)

reduzindo em mais de 75% 
o tempo médio de gestão 
e processamento de pedi-
dos crescentes, com uma 
poupança global superior 
a 6.500 horas. Além disso, 
a companhia conferiu a 
um grande banco as capa-
cidades necessárias para 
que os usuários das áreas 
de operações pudessem 
desenvolver seus próprios 
processos, o que se traduziu 
na automatização de mais 
de 700.000 tarefas de forma 
autônoma.

Além de soluções pon-
tuais, temos uma proposta 
diferenciada no âmbito 
do Cloud-Data, que visa 
acompanhar empresas e or-
ganizações na sua transição 
fluida para a nuvem. A oferta 
vai desde a transformação 
de sistemas, com metodo-
logias próprias desenvol-
vidas desde a experiência 
até à criação de ativos e 
processos digitais nativos, 
por meio da combinação 
personalizada de tecnolo-
gias de low-code e hiper au-
tomação para transformar 
as operações e aumentar a 
eficiência e competitividade 
das organizações.

E, para os próximos anos, 
podemos citar algumas áre-
as que serão a força motriz 
das plataformas de low-co-
de: User Experience (UX), 
mobilidade e aplicações 
multi-device e back office; 
robotização e hiperautoma-
ção de processos internos e 
de negócios (BPA - Business 
Process Automation); o 
desenvolvimento de aten-
dentes virtuais, baseados 
em linguística computacio-
nal e bots de assistência ao 
usuário; e Governança de 
Dados.

(*) - É Diretor Executivo 
de Tecnologias Digitais da 

Minsait no Brasil.

ver código para soluções, 
configurações e personali-
zação individuais, mas, é um 
requisito mínimo, em que 
os próprios profissionais de 
TI que já trabalham com os 
sistemas da empresa podem 
aprender facilmente. E isso 
é outra vantagem do low-co-
de, que elimina a busca por 
profissionais especializados. 
Que, vale citar, são cada vez 
mais escassos.

Como exemplos, podemos 
criar um site sem habilida-
des de programação; fazer 
um chatbot para atender 
clientes; criar uma loja onli-
ne; criar um aplicativo móvel 
ou mesmo automatizar um 
processo de negócios sem 
a participação de desenvol-
vedores especializados em 
programação ou linguagens. 
O low-code não exclui o 
desenvolvimento e os pro-
gramadores tradicionais, 
mas acelera seu trabalho. 

Mesmo a codificação ma-
nual nem sempre é um 
projeto do zero: desenvol-
vedores profissionais muitas 
vezes reutilizam modelos 
de seu próprio código para 
economizar tempo. Então 

podemos ver as vantagens 
imediatas: alta velocidade 
no desenvolvimento, baixo 
risco de perdas financeiras, 
baixo custo de desenvol-
vimento e menor pressão 
sobre o departamento de 
TI. Portanto, construir um 
produto em uma plataforma 
low-code é um diferencial.

Enquanto especialistas 
em TI estão engajados em 
projetos prioritários que 
exigem conhecimento pro-
fundo, funcionários sem 
habilidades de programação 
podem criar, por exemplo, 
um aplicativo para tarefas 
internas da empresa ou 
mesmo ter uma equipe de 
low-code para criar solu-
ções dentro do ambiente do 
cliente. Isso livra o depar-
tamento de TI de uma so-
brecarga e resolve também 
o problema de contratação 
de profissionais específicos, 
economizando tempo e 
dinheiro.

A aplicação das principais 
plataformas de low-code 
permitiu, por exemplo, à 
Minsait centralizar o aten-
dimento a mais de 9.000 
clientes em tempo recorde, 
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Desde a regulamentação 
da Lei Anticorrupção, que 
determina responsabiliza-
ção de empresas por even-
tuais crimes cometidos por 
colaboradores, houve um 
crescimento de 10% no 
número de empresas que 
investem em compliance. 
Segundo o anuário da Aná-
lise Executivos Jurídicos 
e Financeiros, em 2015, 
quando a lei foi aprovada, 
apenas 68% das empresas 
tinham setor de compliance. 
Cinco anos depois, o número 
já ultrapassava os 80%. 

Segundo Eduardo Tar-
delli, CEO da upLexis, 
empresa especializada em 
mineração de dados, um 
dos aspectos que tem po-
pularizado o assunto no país 
foi a evolução da tecnologia 
que agora permite que o 
compliance seja feito de 
maneira muito mais estraté-
gica e menos braçal: “Com o 
desenvolvimento da análise 
de Big Data, por exemplo, a 
gestão de compliance ficou 
mais rápida e eficiente, 
possibilitando que gestores 
tomem decisões com muito 
mais precisão”.

Tardelli explica que, além 
de tecnologias que auxiliam 
o trabalho do time de com-
pliance, o trabalho deve ser 
feito de uma forma huma-
nizada, sempre atento às 
questões mais latentes da 
atualidade. O CEO detalha 
duas vertentes que os exe-
cutivos devem ficar de olho 
o quanto antes: 

Regulações das relações 
de trabalho: por conta da 
Medida Provisória 1108/22 
que regulamenta o traba-
lho híbrido e remoto, o 
compliance será neces-
sário para garantir que o 
novo cotidiano corporativo 
esteja em conformidade. 
Casos de assédio moral e 
sexual aumentaram duran-
te a pandemia e com isso 
as áreas de compliance nas 
empresas têm o desafio 
de evitá-los, assim como 
garantir que as denúncias 
sejam efetivas;

ESG: foi-se a época em que 
apenas algumas empresas 
precisavam se importar com 
causas sociais e ambientais. 
As pautas ESG (ambiental, 
social e governança, em tra-
dução livre do inglês) estão 
em evidência e este cenário 
não vai mudar tão cedo. É 
essencial que os gestores 
percebam quais práticas 
de ESG são aplicáveis ao 
negócio e então usar o com-
pliance como ferramenta 
para a construção de uma 
estratégia.

Algo que pode nortear 
as ações pró-agenda ESG 
é o trabalho de reparação 
histórica com políticas de 
diversidade. Ações inclusi-
vas são muito importantes 
nesse sentido. Além disso, 
linhas de denúncias se tor-
naram essenciais para um 
bom ambiente corporativo 
mais inclusivo. - Fonte e ou-
tras informações: (https://
uplexis.com.br/).

Compliance e tecnologia: 
um não vive sem o outro

Apesar da transformação digital de alguns setores já 
fazerem parte da nossa rotina, e a Neotrust - empre-
sa responsável pelo monitoramento do e-commerce 
brasileiro - mostrar que o crescimento de 26,9% do e-
commerce no Brasil em 2021, ainda existem nichos de 
mercado mais tradicionais que estão evoluindo nesse 
processo. Como é o caso do transporte rodoviário. 

Este mercado, que ainda não firmou 100% seu es-
paço no digital e busca entregar ao consumidor uma 
experiência phygital (mistura de físico com virtual), 
têm vivido essa transformação bem de perto, e a prova 
disso é um levantamento feito pela scale-up DeÔnibus, 
marketplace de viagens rodoviárias, que mostrou um 
crescimento superior a 150% entre 2021 e 2022. 

“Os números mostram uma mudança de comporta-
mento do consumidor, porém, a penetração do e-com-
merce nas vendas de passagens ainda tem muito espaço 
para crescimento. Antes da pandemia, as vendas pela 
internet representavam menos de 12% das vendas do 
setor rodoviário. Hoje, com a digitalização acelerada do 
setor, estamos perto dos 20% e devemos ultrapassar 50% 
até 2025.”, analisa Breno Moraes, CEO da DeÔnibus.

No primeiro quadrimestre de 2022, o mercado de 
viagens rodoviárias pela internet registrou um cresci-
mento de visitas superior a 100% em relação ao mesmo 
período em 2021 e fechou o período com mais de 150 
milhões de visitas registradas.

Considerando um recorte menor, como o feriado 
prolongado de Tiradentes deste ano, a DeÔnibus di-
vulgou um aumento de 320% na demanda por viagens 
rodoviárias se comparado com o mesmo feriado em 
2021. São Paulo e Rio de Janeiro foram os destinos 
mais procurados pelos viajantes rodoviários durante 
o feriado.
	 •	Pix, a mola propulsora das vendas online - Lan-

çado em novembro de 2021, o PIX bancariza cerca de 
50 milhões de brasileiros que não utilizavam meios 
de pagamento eletrônicos. No quarto trimestre de 
2021, as transações via Pix já eram maiores do que as 
feitas via cartão de crédito e débito, representando 
cerca de 20,61%, segundo dados do Banco Central.

Viagens rodoviárias marcam 
transformação digital no setor

A penetração do e-commerce nas vendas de passagens ainda 
tem muito espaço para crescimento.

O PIX é considerado um dos pontos relevantes na 
transformação digital das empresas e, além da facilidade 
na hora do pagamento, ainda agrega valor à experiên-
cia de compra do cliente. Sem precisar sair de casa, o 
cliente entra na plataforma, escolhe o seu destino e 
paga de uma forma prática e rápida.

Atualmente, as transações via PIX já representam 
cerca de 30% das vendas de passagens rodoviárias 
pela internet. 

Além de economizar tempo, o viajante ainda sente essa 
praticidade no bolso, já que muitas vezes, comprando 
com antecedência o valor da passagem é mais em conta.

Para Breno, a digitalização do setor é uma tendência 
que veio para ficar e está ligada diretamente a alguns 
fatores importantes. 

“A alta da gasolina encarecendo o preço das passagens 
de avião, o fim das medidas sanitárias mais rígidas esti-
mulando o turismo, a população bancarizada por meio 
do Pix e mudanças regulatórias no setor são alguns dos 
pontos que colaboram para o aumento da penetração 
online no setor de transporte rodoviário”. - Mais infor-
mações: (https://deonibus.com/).
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