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Ter uma carreira de sucesso fica mais fácil quando seguimos alguns caminhos 
- como fazer aquilo que gostamos e temos aptidão, o estudo de determinado 
assunto a fim de enriquecer ainda mais nossos conhecimentos, e a proatividade 
para correr atrás do que precisa ser feito.   

Seis hábitos ruins que impedem o 
crescimento profissional
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Muito tem se falado a respeito da queda de assinantes e consequente desva-
lorização da Netflix devido ao aumento da competição com a entrada de outros 
grandes players no streaming, e de como isso frustrou a expectativa de inves-
tidores que acreditavam em barreiras de entrada maiores, e na possibilidade 
de o streaming ser um negócio do tipo ‘winner takes all’.   

 A Netflix, o modelo D2C, competição de 
mercado e foco nas pessoas 

É cada vez mais comum ver profissionais com interesse em migrar para 
carreiras de tecnologia como programação e desenvolvimento web - profissões 
tidas como as do futuro.   

Mitos sobre profissões de TI para quem 
pretende mudar de carreira 

As vendas online tiveram um crescimento de 12,59% no primeiro trimestre, 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 
comparação. Cresce também o número de lojas online no país.    

Impulsionando vendas e oferecendo boa 
experiência de compra
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Quando o assunto é campanha 
de marketing, existem 
mecanismos que avaliam se as 
ações planejadas estão rumando 
para o sucesso ou o fracasso 
do negócio. Um deles é a taxa 
de conversão, uma métrica 
comumente utilizada como 
termômetro para identificar 
a eficiência da estratégia de 
comunicação, e que deve 
ser analisada de tempos em 
tempos, no sentido de identificar 
crescimento, estabilidade ou, na 
pior das hipóteses, uma queda. 

Se as taxas estiverem abaixo do 
esperado, esse é o momento para 

uma reavaliação tática. Mas, antes de 
tudo, as empresas precisam entender 
como a taxa de conversão influencia 
no aumento das vendas. O indicador 
nada mais é do que uma métrica usada 
para acompanhar a aderência do pú-
blico diante das estratégias comerciais. 
Tratando-se do comércio online, por 
exemplo, a conversão é o caminho 
que um visitante do site percorre até 
se tornar um cliente, ou seja, quando 
realiza a compra do produto. 

E no meio dessa jornada há uma série 
de fatores determinantes para o triunfo 
ou a derrota. A primeira etapa para a 
conversão é a captação de leads (ou 
possíveis compradores), que pode ser 
por meio de uma landing page, em que 
o usuário fornece seus dados para a em-
presa. Em seguida, começa a nutrição 
desses leads com conteúdos da marca, 
como é o caso do e-mail marketing e 
da newsletter. 

Depois de alimentá-los com informa-
ções, chega o momento da empresa 
entrar em contato com o cliente e 

Aprenda como converter mais clientes
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identificar o interesse dele. Dessa for-
ma, ela avalia se o lead está qualificado 
ou não e, nesse último caso, busca 
entender o que é preciso fazer para 
que ele vire, de fato, um comprador. 
Com isso em mãos, a companhia pode 
personalizar o atendimento e fazer 
um direcionamento mais assertivo. 
Existem diversas formas de chamar 
a atenção do consumidor, mas o que 
determina sua decisão de compra é a 
experiência com a empresa.

O que tenho percebido ao longo da 
minha trajetória é que há três impor-
tantes etapas para elevar os índices 
de conversão das campanhas. Confira:

1. Conheça seu público – Para 
aumentar a taxa de conversão, é preciso 
realizar uma profunda análise de seus 
consumidores, geralmente feita pelo 
Marketing, e avaliar se a marca está 
atendendo às expectativas. A empresa 
deve realizar melhorias em SEO, apri-
morar o design e fazer uso de artifícios 
persuasivos, sem ser invasivo. 

É necessário investir na autoridade 
da marca. O consumidor precisa consi-
derar que aquela empresa é a referên-
cia naquele produto que vende. Para 
isso, podemos pensar em produção 
de conteúdo relevante, que desperte 

a curiosidade e, mais tarde, o desejo 
em adquirir.

2. Experiência do consumidor – A 
jornada do consumidor começa quando 
o cliente tem o primeiro contato com 
a marca. Se o atendimento for bom, 
as chances de compra aumentam. 
Mas se a comunicação falha em algum 
momento, a empresa corre o risco de 
perder a venda e, pior do que isso, a 
reputação. Isso serve também para o 
pós-venda. O cuidado deve permanecer 
o mesmo do início ao fim.

3. Gerenciador de campanhas – 
Para evitar ruídos na comunicação, 
investir em gerenciadores de campa-
nhas não é mais uma opção, e sim uma 
necessidade. O recurso se torna um 
grande aliado para todas as empresas 
que almejam o crescimento do negócio, 
uma vez que organiza as etapas do 
atendimento ao consumidor. 

Mas é bom avaliar alguns pontos na 
ferramenta, como interface gráfica 
amigável, multicanalidade, usabilida-
de para que qualquer pessoa possa 
utilizar e potencializar as vendas, e 
gerenciamento da base de contatos, 
possibilitando a exclusão e inclusão de 
novos clientes dentro de uma lista em 
qualquer etapa da campanha.

Esse recurso oferece autonomia para 
os gerenciadores, pois podem selecio-
nar certos perfis de clientes para um 
canal em específico e, em um segundo 
momento, incluir ou excluir a régua de 
automação. Se tiver essas etapas bem 
realizadas, a chance de sucesso nas 
campanhas é grande!

(Fonte: Bruno Tonetto é líder da unidade de 
negócios Campaign da Zenvia, plataforma de 

comunicação que empodera as empresas para 
criarem experiências únicas para seus clientes 

finais (www.zenvia.com).

Faltam apenas cem metros para união do vão 
central

Apenas cem metros separam as duas frentes de trabalho no vão 
central da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, que vai conectar 
Foz do Iguaçu a Presidente Franco, sobre o Rio Paraná. No lado 
brasileiro continuam sendo executadas as pré-montagens das 
últimas aduelas (peças que compõem a base da futura pista de 
rolamento), incluindo a chamada “aduela de fechamento”, que 
unirá as duas pontas da obra. Na frente de trabalho paraguaia, 
também estão sendo feitas as pré-montagens das aduelas e 
executadas as armaduras dos guarda-rodas (balizadores de trá-
fego) e das bases do futuro guarda-corpo. Terá 760 metros de 
comprimento e vão-livre de 470 metros, o maior da América do 
Sul. Serão duas pistas com 3,6 metros de largura, acostamento 
de três metros e calçada de 1,7 metro nas laterais. A expectativa 
é que a obra seja concluída até o mês de setembro.    Leia 
a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

Débitos tributários
Os donos de micro e pequenas 

empresas que possuem débitos 
tributários relacionadas ao regi-
me do Simples Nacional podem 
regularizar suas pendências fiscais 
até esta terça feira (31). O mesmo 
prazo vale para as 340 mil empresas 
que já fizeram pedido para aderir 
ou retornar ao regime em janeiro 
deste ano, mas estão pendentes 
por causa de débitos tributários. 

25 mil bolsas de estudo na área de tecnologia 
e inovação

@O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, renovou parceria com a 

startup DIO, que prevê a distribuição de 25 mil bolsas para estudo 
de forma gratuita na área de tecnologia e inovação. As vagas são 
oferecidas para inscritos no programa SP TECH e o objetivo é 
incluir milhares de paulistas em um dos mercados mais promis-
sores do país e gerar desenvolvimento econômico no estado. As 
inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site www.
cursosviarapida.sp.gov.br. Ao todo, são quatro cursos: HTML Web 
Developer, NET Fundamentals, Java Developer e Java Script 
Game Developer. Todas as formações distribuem certificado e a 
parceria com a DIO, firmada em 2020, já distribuiu mais de 10 
mil bolsas.     Leia a coluna completa na página 6
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PLANTAs ALIMeNTíCIAs Não CoNveNCIoNAIs: 
o QUe são e QUAIs seUs beNeFíCIos?     Leia na página 4

GUAsCA (PICão bRANCo) 

QUALIDADe De vIDA
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Sua empresa está 
realmente segura?

Garantir a segurança 
de dados pessoais 
e de acesso a 
e-mails, softwares 
e contas bancárias 
é extremamente 
importante e 
necessário

Esse é um dos ativos 
mais importantes 
de uma empresa, 

independente da sua área 
de atuação. Manter essas 
informações seguras e lon-
ge de ataques de hac kers 
é fundamental para os 
negócios, principalmente 
em uma época em que as 
ameaças virtuais aumentam 
a cada dia.

Engana-se quem pensa 
que invasão a banco de 
dados só acontece com 
grandes empresas ou per-
sonalidades. Levantamento 
da National Retail Federa-
tion 2020 revela que cerca 
de 90% das invasões são 
direcionadas aos sistemas 
e redes de pequenas empre-
sas. Isso vem acontecendo 
porque esses negócios têm 
pouca ou nenhuma prote-
ção devido ao baixo inves-
timento em soluções ou 
ferramentas de segurança. 

A LGPD prevê a responsa-
bilização de empresas caso 
haja a exposição ou uso de 
dados pessoais sem auto-
rização de seus donos. Um 
olhar atento para a seguran-
ça digital é imprescindível 
para evitar problemas frente 
à legislação em vigor e para 
garantir competitividade 
aos negócios.

Aquele simples antivírus 
usado no computador mui-
tas vezes não é suficiente 
para realmente proteger 
uma empresa. Afinal, basta 
um colaborador se conectar 
à internet para que a rede 
se torne vulnerável e fique 
sujeita a ataques e vazamen-
tos de dados.

Investir em segurança ci-
bernética é o primeiro passo 

para proteger um negócio, 
incluindo aqueles que não 
vendem produtos ou serviço 
online. O segundo passo é 
entender que você pode 
perder muito dinheiro e 
clientes, caso sua empresa 
continue desprotegida no 
mundo virtual.

Imagine os problemas que 
um escritório de advocacia 
vai enfrentar caso sua rede 
seja invadida e o histórico 
de um cliente e todos os 
processos relacionados a 
ele, com várias informa-
ções confidenciais, sejam 
acessados por um terceiro. 
Leve a mesma situação a 
uma clínica médica, que 
pode ser hackeada e ter os 
prontuários de pacientes 
utilizados de forma inade-
quada. São situações reais, 
que acontecem e podem ser 
evitadas.

Buscar informações, em-
presas ou profissionais com 
conhecimento sobre segu-
rança de dados pode gerar 
uma grande economia. 
Além de poupá-lo de uma 
série de problemas, tanto 
financeiros quanto ligados 
à imagem e confiabilidade 
da marca, um bom sistema 
de segurança trará as ferra-
mentas necessárias para o 
desenvolvimento e proteção 
da empresa.

Ferramentas e soluções 
como backup ou firewall, 
apenas para citar as mais 
conhecidas no mercado, 
contribuem para que sua 
empresa não fique total-
mente desprotegida e impe-
dem a existência de brechas 
utilizadas por hackers para 
invadir sistemas.

Dados seguros, longe de 
invasões indesejadas, são 
sinônimos de confiabilidade 
junto aos colaboradores da 
empresa e seus clientes. 
Pense nisso.

 
(*) - Com mais de 20 anos de 

experiência em gestão financeira 
e em segmentos como tecnologia, 

varejo, indústria e mercado 
automotivo, é CEO da Verhaw IT 

(www.verhaw.com.br).

Sérgio Rosa (*)

Para veiculação de seus Balanços, 
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Encontrar um apartamento ideal leva um tempo, 
sendo necessário fazer diversas pesquisas antes de lo-
calizar aquele que mais se adequa a tudo que você quer, 
principalmente, à sua rotina e estilo de vida. Porém, 
apesar de ser uma decisão de grande importância, é 
preciso dar o primeiro passo e ele deve ser conhecer a 
construtora, pois pode dizer muito sobre o imóvel que 
você tanto deseja. 

Andrea Possi, Diretora de Incorporação da MAC, 
construtora e incorporadora com mais de 40 anos de 
atuação no mercado imobiliário de São Paulo, explica ser 
de extrema importância que o comprador fique atento 
a alguns pontos da construtora, como, por exemplo, 
tempo de atuação no mercado, quantos e quais empre-
endimentos já entregou, satisfação dos compradores, 
padrão construtivo, espaço de planta, entrega de obra 
no prazo e, o pós venda. 

“Sempre que estou em contato com pessoas que 
querem comprar um apartamento, independente da 
construtora, falo que elas não podem assinar um contrato 
de compra de imóvel sem antes pesquisar a reputação 
da empresa responsável pela construção”, comenta 
Andrea. Com o intuito de ajudar na hora de entender 
como identificar uma boa construtora, Andrea preparou 
algumas dicas que devem ser seguidas no momento da 
pesquisa. Confira:
 1) Anos de mercado - Conferir quantos anos a 

construtora está atuando no mercado é um modo 
excelente de identificar o seu comprometimento 
e a sua qualidade. Afinal, para se manter por 
muitos anos no segmento, empresas do ramo de 
construção devem prezar por um bom histórico 
junto aos seus clientes.

 2) Metragem construída - Ter muitos anos no mer-
cado, mas não contar com experiência no ramo 
é o mesmo que ter pouco tempo de mercado. E, 
por este motivo, é preciso conferir quantos m² já 
foram construídos por aquela construtora.

 3) Histórico da construtora - Para firmar uma 
relação de confiança com a construtora que você 
deseja comprar o seu imóvel, realizar uma busca 
completa sobre a sua reputação é de extrema 
importância. Afinal, se a empresa possuir um alto 
índice de reclamações no Procon, Reclame Aqui, 
além das redes sociais, não compensa investir o 
seu dinheiro ali.

A Associação estima 
também crescimen-
to no número de 

consumidores para esse 
mercado cada vez mais 
competitivo. Nesse cenário, 
a experiência do cliente, 
considerada um dos pilares 
das estratégias dos negó-
cios digitais, ganha ainda 
mais importância. 

É preciso entender de 
fato o conceito de colocar o 
consumidor no centro das 
ações, identificar pontos de 
melhoria e oportunidades 
para se sobressair em meio à 
concorrência. Pensando em 
auxiliar os negócios digitais 
em diferentes etapas, Feli-
pe Trudes, sócio fundador 
da we.digi, consultoria de 
tecnologia de e-commerce, 
traz dicas importantes que 
podem ajudar a melhorar 
a experiência do cliente. 
Confira:
 1) Conheça seu público 

- Uma boa estratégia 
de comunicação não 
se trata unicamente 
de fazer sua marca ser 
conhecida pelo públi-
co, mas sim de enten-
der suas preferências. 
Compreender o que o 
consumidor espera e, 
principalmente, aten-
tar-se às novas tendên-
cias tecnológicas do 
mercado são aspectos 

O feedback é algo valioso, porque ele nos permite entender o que 
o cliente deseja.

Três dicas para melhorar a 
experiência do cliente no 

seu e-commerce
A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) projeta um crescimento de 12% para o setor 
neste ano e um faturamento de quase 170 bilhões de reais

que aprimorem ações 
dentro de sua platafor-
ma, representa para o 
cliente a possibilidade 
de efetuar suas com-
pras ou solucionar 
outras demandas com 
um só clique.

 3) Ofereça um dife-
rencial - Com novos 
players chegando ao 
mercado todo o tem-
po, oferecer apenas o 
básico não é mais uma 
opção. Enriquecer as 
plataformas digitais e 
buscar um diferencial 
é essencial para ala-
vancar as vendas. Ter 
uma visão analítica e 
estratégica do negó-
cio amplia o leque de 
ações e processos que 
podem ser melhorados 
ou definidos. 

Avalie todas as etapas da 
jornada do consumidor, além 
das estratégias de relacio-
namento e fidelização que 
seu negócio adota, para que 
possa identificar pontos de 
melhoria e onde é possível 
se destacar da concorrência, 
seja oferecendo condições 
de compra diferenciadas ou 
uma nova linha de produtos 
que atenda à expectativa do 
seu público. - Fonte e outras 
informações: (www.wedigi.
com.br).
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fundamentais para o 
crescimento do negó-
cio e agregam valor à 
relação com o público.

  Para entender o que é 
preciso ser modificado 
na experiência de um 
e-commerce, é preciso 
observar o que o pú-
blico tem buscado. O 
feedback é algo valioso, 
porque ele nos permite 
entender o que o clien-
te deseja. Apostar em 
relatórios e análises 
do Google Analytics 
também pode ajudar 
a ter uma visualização 
mais clara dessas ex-
pectativas.

 2) Invista em tecnolo-
gias que facilitam 

a compra - Quando 
alinhada a uma boa 
estratégia, a tecnologia 
pode ser a maior aliada 
de um negócio digital. 
No e-commerce, os 
recursos tecnológicos 
podem ser aplicados 
de diversas maneiras, 
como é o caso de chat-
bots e de soluções de 
autoatendimento. 

  Criar ou oferecer solu-
ções ágeis e interativas 
facilita o processo de 
compra e um atendi-
mento fluido e sem 
complicações. Pensar 
em ferramentas, como 
o salvamento automá-
tico de dados, além 
de outros recursos 

Por que escolher a construtora é tão 
importante quanto o apartamento?

 4) Renome da marca na cidade - Se a marca for 
conceituada e bem indicada na cidade e região em 
que ela se encontra, é sinal de que realiza um bom 
trabalho e que você tem poucas chances de realizar 
uma negociação negativa. É importante conhecer 
os empreendimentos entregues pela construtora, 
para verificar a qualidade dos acabamentos com 
o passar do tempo. 

  Por isso, é necessário que, ao escolher a empresa, 
faça visita em outros apartamentos mais antigos, 
para avaliar o padrão construtivo, os materiais 
utilizados, entre outros aspectos. 

 5) Prazo de entrega - Este fator é um dos principais 
na identificação de uma construtora bem estrutu-
rada e de confiança. Afinal, se os prazos não são 
cumpridos, aquela empresa é desorganizada e não 
possui compromisso com os clientes.

“A escolha da construtora é importante porque ao 
optar por uma empresa renomada, que entrega os 
empreendimentos no prazo, que está no mercado há 
um tempo considerável e preza por uma relação de 
confiança com os clientes, a pessoa garantirá a compra 
do seu imóvel sem maiores preocupações”, finaliza 
Andrea Possi. - Fonte e outras informações: (https://
mac.com.br/).
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Não devemos assinar um contrato de compra 
de imóvel sem antes pesquisar a reputação da empresa 

responsável pela construção.

Tensões geopolíticas em 
todo o mundo acendem o 
alerta para a possibilidade do 
aumento e do surgimento de 
novos ataques cibernéticos. 
Nesses cenários, é possível 
que malwares e outros tipos 
de ameaças, inicialmente 
criados para atacar entidades 
e pessoas dos países envolvi-
dos, se espalhem por todo o 
mundo. 

Um exemplo de como um 
ciberataque pode se espalhar 
além do alvo é o NotPetya, 
um ransomware, direcionado 
supostamente pela Rússia 
para a Ucrânia em 2017 – o 
monitoramento da radiação 
de Chernobyl chegou a ficar 
desativado por horas. 

No entanto, o ciberataque 
acabou se espalhando por 
todo o mundo. Neste caso, o 
malware criptografava todos 
os arquivos do celular ou com-
putador, liberando-os apenas 
mediante pagamento. 

Desta vez, a preocupação 
é com o “Wiper”, malware de 
limpeza de dados identificado 
em centenas de dispositivos. 
Também conhecido como 
“HermeticWiper” ou “KillDisc”, 
seguido da terminação NCV, 
ele usa drivers legítimos para 
corromper os dados do com-
putador, reiniciando a máquina 
ao final. 

Entretanto, as análises ini-
ciais ainda não identificaram 
a linguagem, os IPs e outras 
informações de origem para 
confirmar se a ameaça pode 
chegar a outros países.

“O HermeticWiper busca 

por credenciais privilegiadas 
de funcionários ou terceiros 
autorizados para acessar a 
rede de destino ou mover-se 
lateralmente. Então, é neces-
sário implementar políticas de 
administradores privilegiados 
para controlar e proteger os 
acessos e prevenir a infecção 
da rede da empresa. É possível 
fazer isso com ferramentas de 
controle de acesso privilegiado 
de endpoint. 

Há também ataques de nega-
ção de serviço (DDoS) direcio-
nados a sites governamentais e 
bancos. Isso tem acontecido na 
Ucrânia, deixando os sistemas 
afetados fora do ar, temporaria-
mente. Essas estratégias estão 
sendo apontadas como parte 
de uma “guerra híbrida” da 
Rússia, combinando ataques 
cibernéticos com atividades 
militares”, explica Leonardo 
Miele, vice-presidente de ven-
das da Asper.

Para implementar a segu-
rança forte na cadeia de supri-
mentos, um ponto de partida 
é simplesmente reconhecer 
o fato de que qualquer iden-
tidade – humana ou máquina 
– dentro de sua organização 
pode ser um alvo. 

Com essa mentalidade de 
“assumir violação”, você pode 
se concentrar e priorizar seus 
esforços para impedir que as 
ameaças comprometam iden-
tidades e quebrem a cadeia 
de ataques privilegiados para 
proteger os ativos mais valiosos 
de sua organização.  -  Fonte 
e outras informações: (https://
www.asperti.com.br/).

Ataques cibernéticos 
podem aumentar com 
tensões geopolíticas



Customer Experience: 
como fidelizar 

clientes e alavancar 
os negócios

Em um mercado 
competitivo, o 
conceito de Customer 
Experience ganha 
força e torna a área de 
atendimento ao cliente 
um pilar prioritário 
na estratégia das 
empresas

Para garantir uma ex-
periência satisfatória, 
é preciso atentar-se a 

todas as etapas da jornada 
do consumidor, desde o 
primeiro contato com a 
marca, até a finalização de 
uma compra. Ao final, a 
imagem que a companhia 
transmitirá, positiva ou 
negativa, é o que definirá 
a fidelização, aumentando 
as chances de indicação 
dos serviços e produtos da 
companhia para a sua rede 
de contatos.

De acordo com uma pes-
quisa realizada pela Harvard 
Business Review, 73% dos 
líderes de negócio apontam 
que, atualmente, oferecer 
uma experiência relevante 
e confiável é essencial para 
o desempenho das empre-
sas e 93% acreditam que a 
importância dessas experi-
ências deve aumentar ainda 
mais nos próximos dois 
anos. Além disso, clientes 
satisfeitos compram nova-
mente em 80% das vezes e 
gastam em média 70% mais 
que na primeira compra, 
segundo estudo da WCES.

Diante deste cenário, o 
ponto de partida para garan-
tir a satisfação desejada en-
globa mapear e entender as 
necessidades da empresa, 
oferecer soluções aderentes 
ao que ela espera, além de 
traçar um planejamento es-
tratégico e analisar métricas 
como NPS (Net Promoter 
Score), CSAT (Customer 
Satisfaction) e CES (Índice 
de Esforço do Cliente).

Outro aspecto de des-
taque está relacionado ao 
acompanhamento da jorna-
da do cliente, uma vez que 
é preciso auxiliá-lo durante 
todo o processo de compra. 
Isto aumenta a confiança e 
fornece a garantia de que a 
empresa está disponível e 
atenta para apoiá-lo em uma 
jornada 360º. Trazendo para 
a realidade das organizações 
de tecnologia, por exemplo, 
este caminho contempla 
desde o Assessment, ou 
seja, a análise do ambiente 
de TI e diagnóstico para 
definição do projeto, até a 
escolha da tecnologia mais 
aderente, bem como a im-
plementação e o pós-venda.

Oferecer uma experiência 

diferenciada está muito 
alinhado à maneira como 
a empresa prestadora de 
serviços nutre esse propó-
sito internamente. Mais do 
que um líder engajado, é 
fundamental que a cultura 
da empresa seja voltada 
às pessoas e que a equi-
pe, como um todo, esteja 
satisfeita e inteiramente 
dedicada ao projeto. Para 
isso, é necessário elevar o in-
teresse em desenvolver uma 
organização humanizada, 
com foco central em pessoas 
e, consequentemente, no 
consumidor.

Por outro lado, a tecno-
logia também apresenta 
papel imperativo neste 
sentido. Segundo um estudo 
da Gartner, o investimento 
em tecnologia é a segunda 
maior preocupação para 
os CEOs, atrás apenas do 
crescimento da companhia. 
Já para os CIOs, o Customer 
Experience é uma das prin-
cipais opções na busca por 
inovação.

Este contexto deixa cla-
ro a grande sinergia entre 
a transformação digital e 
a experiência do usuário. 
Prova disto é a realidade das 
companhias do mercado de 
software e tecnologia, que 
oferecem aos seus parceiros 
não apenas a venda de so-
luções, mas toda assistência 
necessária para entender 
de fato a sua dor, uma vez 
que, em determinados ca-
sos, a solução procurada 
não é a necessária naquele 
momento. Isto evita gastos 
indevidos, alavanca os negó-
cios e, consequentemente, 
aumenta a sua satisfação.

Desta forma, entregar re-
sultados que superem as ex-
pectativas criadas tornou-se 
um diferencial significativo 
para estreitar o vínculo de 
confiança e perenidade 
entre as empresas. A partir 
disso, não é possível deixar 
de mencionar a integridade, 
que nada mais é do que 
oferecer exclusivamente 
aquilo que garante valor 
ao negócio em questão, 
proporcionando um serviço 
personalizado e que gere be-
nefícios evidentes a curto, 
médio e longo prazo. 

Assim, conseguimos visu-
alizar a jornada do cliente 
como um todo, desde a 
experiência do atendimento 
do fornecedor parceiro, até 
a escolha e implementação 
de tecnologias que permi-
tam otimizar, ainda mais, 
os negócios das empresas.

(*) - É Head de Customer Experience 
na SoftwareONE, 

líder em soluções de ponta-a-ponta 
para tecnologia de nuvem 

(https://www.softwareone.com/pt-br/).

Caroline Farinelli (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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Uma das maneiras de rea-
lizar a pesquisa de satisfação 
interna (eNPS), é por meio 
de perguntas para entender 
quais processos devem ser 
reavaliados para tornar o 
clima organizacional mais 
leve e motivacional. A Feedz, 
plataforma completa para 
engajamento e desempenho 
de colaboradores, elaborou 
cinco perguntas que todo 
gestor deve fazer para seus 
funcionários. Segundo a 
Gallup, cerca de 87% dos 
colaboradores no mundo não 
estão engajados no trabalho. 

Para Bruno Soares, CEO e 
cofundador da Feedz, além 
dos processos internos e da 
rotina refletirem no trabalho 
dos colaboradores, os líderes 
têm grande influência no 
bem-estar e engajamento. 

“É de extrema importância 
realizar pesquisas internas, 
as respostas para essas per-
guntas permite que as orga-
nizações avaliem o impacto 
dos líderes sobre os liderados 
e proponha melhorias ne-
cessárias para construir um 
ambiente de trabalho sau-
dável e feliz”, afirma o CEO. 
As principais perguntas que 
devem estar na sua pesquisa 
de satisfação, são:
 1) Como você seria 

mais feliz aqui? - 
Quanto mais feliz, mais 
produtivo e engajado 
será o funcionário, e 
assim, maior a chance 
da evolução profissio-
nal. Uma pesquisa do 
Center for Positive 
Organizational Scho-
larship, afirma que os 
colaboradores felizes 
são em média 31% 
mais produtivos e três 
vezes mais criativo que 
os que estão infelizes. 

 2) O que podemos fazer 
para ser uma em-
presa melhor? - As 
pesquisas relacionadas 
ao engajamento têm 
impacto direto nos ne-
gócios e, com os resulta-
dos, você pode perceber 
os pontos fracos da sua 
empresa, onde ela se 
destaca, além de como 
engajar e motivar seus 
colaboradores. 

 3) Quando você leva em 
consideração o seu 
esforço, competên-
cias e experiência, 
você acredita que é 
remunerado de for-
ma justa? - A empresa 
paga aos funcionários 
o salário que eles va-
lem, portanto, dar um 
bônus financeiro, por 
mais que seja algo cli-
chê, mostra que você 
reconhece e valoriza os 
esforços e realizações 
que vão além do que 
foi pedido.

 4) Você acha que a em-
presa sempre fala a 
verdade? - A trans-
parência está entre 
os valores de muitas 
empresas. É essencial 
para uma comunicação 
eficaz, além do fato que 
sabendo de todas as 
informações as metas e 
objetivos da organiza-
ção podem ser melhor 
trabalhadas.

 5) Seu líder dá feed-
back construtivo 
sobre o seu desem-
penho regularmen-
te? - Uma pesquisa 
realizada pela Feedz 
para medir a taxa de 
engajamento dos cola-
boradores, comprovou 
que 94% dos colabora-
dores compreendem 
melhor o trabalho a 
ser realizado, em em-
presas que realizam 
reuniões 1:1.

 
As perguntas podem ser 

sobre assuntos relacionados 
ao trabalho, desde liderança 
a forma como o colaborador 
se sente. É importante frisar 
que respostas anônimas são 
importantes para que o cola-
borador se sinta confortável 
em expressar suas dores. 
“Para criar uma empresa 
realmente poderosa e enga-
jada, é preciso fazer o básico: 
ouvir as pessoas, perguntar 
mais, pedir opinião, trocar 
feedbacks. Independente de 
hierarquia ou nível de conhe-
cimento, função ou tempo de 
casa”, conclui Bruno Soares. 
- Fonte e outras informações: 
(www.feedz.com.br).

São mais de 10,6 gi-
gawatts (GW) de po-
tência instalada em 

residências, comércios, in-
dústrias, produtores rurais, 
prédios públicos no Brasil.

De acordo com a enti-
dade, desde 2012, foram 
mais de R$ 57,4 bilhões em 
investimentos privados, 
que geraram mais de 320 
mil empregos acumulados 
no período, espalhados em 
todas as regiões do Brasil, 
adicionando a arrecadação 
de mais de R$ 14,3 bilhões 
aos cofres públicos. Embora 
tenha avançado nos últimos 
anos, o Brasil – detentor de 
um dos melhores recursos 
solares do planeta – continua 
atrasado no uso da geração 
própria de energia solar. 

Dos mais de 89 milhões 
de consumidores de ener-
gia elétrica do país, apenas 
1,3% já faz uso do sol para 
produzir eletricidade, limpa, 
renovável e competitiva. Na 
visão da Absolar, este poderá 
ser o melhor ano da energia 
solar já registrado no país 
desde 2012, com o maior 
crescimento do mercado e 
do setor na última década. 
A geração própria de ener-
gia solar seguirá crescendo 
a passos largos e deverá 

A tecnologia solar fotovoltaica já está presente 
em mais de 5.480 municípios e em todos os estados brasileiros.

Robson Cristovão (*)     

Diferentes formatos de traba-
lho têm sido experimentados e 
debatidos em diversos setores, 
porém, é da Tecnologia que ge-
ralmente partem novos insights 
para este tipo de mudança para 
o mundo corporativo. E dois 
deles têm se destacado pelas 
soluções que oferecem: a Alo-
cação de Profissionais - também 
chamada de Body Shop -  e a 
Contratação de Squad. 

Antes de saber como eles se 
destacam, no entanto, é preciso 
entender a diferença entre os 
dois formatos. Na Alocação de 
Profissionais, o cliente contrata 
uma  empresa que vai recrutar 
um profissional de TI de acordo 
com as habilidades técnicas que 
ele precisa. Este colaborador 
é treinado e atua dentro da 
“empresa cliente”, enquanto 
a gestão funcional é feita por 
quem recrutou. 

Por outro lado, na Con-
tratação de Squad, o cliente 
apresenta um projeto a ser 
desenvolvido e, conforme o 
plano, uma equipe personali-
zada será montada - a Squad. 
“Mas, o que vai definir qual é o 
melhor formato para a minha 
necessidade?”, o cliente pode 
se perguntar. A resposta é a 
cultura da empresa. Diferente 
do que muita gente acredita, 
estes formatos atendem de-
mandas de corporações dos 
mais diversos segmentos. 

Dessa forma, é o jeito de 
trabalhar de cada empresa que 
vai apontar qual das opções se 

encaixa melhor no projeto a 
ser desenvolvido. Além disso, 
os dois formatos apresentam 
uma outras vantagens. Nos dois 
casos, a agilidade e eficiência no 
recrutamento dos profissionais 
e a aceleração na entrega de 
resultados são diferenciais. 

No Body Shop, inclusive, um 
dos principais benefícios é jus-
tamente a redução de custos de 
contratação, pois o cliente não 
precisa fazer todo o processo 
de recrutamento, seleção e 
efetivação do candidato. Caso 
a contratação não funcione 
por qualquer motivo, é possí-
vel também, fazer a troca de 
profissionais com mais rapidez. 

No caso do Squad, o formato 
também mitiga alguns proble-
mas: como a equipe trabalha 
integrada, no caso de desliga-
mento de algum integrante, os 
outros conseguem absorver a 
demanda - mesmo que tem-
porariamente -  com o menor 
prejuízo ao projeto, já que todos 
compartilham as informações. 
Além disso, a velocidade de 
entrega pode ser reduzida à 
metade com uma equipe exclu-
sivamente dedicada ao projeto. 

Em resumo, tanto a Aloca-
ção de Profissionais quanto 
a Contratação de Squad são 
soluções inovadoras para em-
presas que precisam de serviços 
de TI especializados, mas têm 
dificuldades em recrutar ou 
não querem sobrecarregar os 
próprios times, mas buscam 
entregas rápidas e qualificadas. 

 
(*) - É Diretor Comercial da Mouts TI 

(https://mouts.info/).

Energia solar já chega a 1 milhão 
de telhados e pequenos terrenos

A energia solar acaba de atingir a marca histórica de 1 milhão de sistemas instalados em telhados, 
fachadas e pequenos terrenos no Brasil, segundo mapeamento da Absolar.

de termelétricas fósseis, 
mais caras e poluentes e 
responsáveis pelas bandei-
ras tarifárias que encarecem 
a conta de luz”, comenta o 
presidente do Conselho de 
Administração da entidade, 
Ronaldo Koloszuk. A fonte 
solar lidera com folga o seg-
mento, com mais de 99,9% 
das instalações. Em número 
de sistemas instalados, os 
consumidores residenciais 
estão no topo da lista, com 
77,6% das conexões. 

Em seguida, aparecem 
os pequenos negócios dos 
setores de comércio e ser-
viços (12,5%), consumido-
res rurais (7,7%), indús-
trias (1,9%), poder público 
(0,3%) e outros tipos, como 
serviços públicos (0,02%) e 
iluminação pública (0,01%). 
Em potência instalada, os 
consumidores residenciais 
lideram o uso da energia 
solar, com 45,4%, seguidos 
pelos pequenos negócios 
dos setores de comércio e 
serviços (32,3%), consumi-
dores rurais (13,7%), indús-
trias (7,4%), poder público 
(1,1%) e outros tipos, como 
serviços públicos (0,1%) e 
iluminação pública (0,02%). 
- Fonte e mais informações 
(www.absolar.org.br).
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praticamente dobrar sua po-
tência operacional instalada, 
impulsionada pelos aumen-
tos nas tarifas de energia 
elétrica acima da inflação.

Trata-se, portanto, do 
melhor momento para se 
investir em energia solar, 
justamente por conta dos 
reajustes tarifários e do pe-
ríodo de transição previsto 
na lei, que garante até 2045 
a manutenção das regras 
atuais aos consumidores 
que instalarem um sistema 
solar no telhado até janeiro 
de 2023. A tecnologia solar 
fotovoltaica já está presente 
em mais de 5.480 municípios 
e em todos os estados brasi-

leiros, sendo que os estados 
líderes em potência instalada 
são, respectivamente: Minas 
Gerais, São Paulo, Rio Grande 
do Sul, Mato Grosso e Paraná.

“A energia solar terá fun-
ção cada vez mais estratégica 
para o atingimento das metas 
de desenvolvimento econô-
mico e ambiental do país, 
sobretudo neste momento, 
para ajudar na recuperação 
da economia, já que se trata 
da fonte renovável que mais 
gera empregos no mundo”, 
aponta o CEO da Absolar, 
Rodrigo Sauaia. 

A energia solar tem aju-
dado a baratear a conta de 
luz com a redução do uso 

O pretendente: GYU DONG KANG, nascido em Daejeon, República da Coreia, no dia 
(16/08/1971), profissão comerciante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jun Ku Kang e de Soon Ja Kang. A pretendente: 
EUN A KWAK, nascida em Seul, República da Coreia, no dia (05/06/1970), profissão 
comerciante, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Youn O Kwak e de Soon Hwan Kwak Park.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANTHONY CHINEMEREM KALU, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 13/08/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Alex Ogu Kalu e de Joy Oluchi Kalu. A pretendente: THAINA SA-
RAIVA SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 01/09/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Marcelo Luiz dos Santos e de Tania Santos Saraiva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Perguntas obrigatórias 
em pesquisas de 
satisfação interna

Recrutamento em TI: contratação 
de profissionais ou de Squad
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Manter uma alimentação equilibrada está entre os principais fatores que podem prevenir doenças e ampliar a qualidade de vida 
da população em todas as idades. Isso implica, muitas vezes, em mudança de hábitos.

Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 28 a 30 de maio de 20224

SandroSalomon_CANVA

qualidade de vida

PaNC para cultivar em casa 
  
•  Guasca (Picão branco) – Possui teores altos de 

sais minerais como cálcio, fósforo, potássio e magnésio, 
além de fibras, proteínas e compostos antioxidantes. 
Ajuda a proteger os rins, o fígado, o coração, além de 
regular a pressão. A nutricionista cita que a planta 
pode ser desidratada e usada como tempero seco. “Na 
unidade Granja Viana, por exemplo, utilizamos nas 
preparações hipossódicas porque acentua o sabor de 
sal das preparações”.

  
•  Beldroega  -  É rica em fibras, cálcio, vitamina C, 

proteínas, tem altos teores ômega- 3 e pode ser usada 
principalmente na forma crua, em saladas. Fernanda 
recomenda incluir a Beldroega picada para dar cro-
cância, mas também pode ser usada em caldos, sopas, 
bolões e pratos cozidos. 

• Ora pro nóbis  -  É uma folha delicada que co-
zinha rapidamente. Pode soltar baba se picada muito 
fina. Rica em cálcio, ferro, magnésio e vitamina A, 
além de ser uma excelente fonte de proteínas e fibras 
solúveis e insolúveis. Pode ser usada crua em pequena 

entre os desafios para tornar as refeições mais 
saudáveis, o estilo de vida atual, sobretudo para 
quem vive nas grandes cidades e, até mesmo, a 

falta de uma orientação adequada podem interferir 
nesse processo. 

  
Segundo a nutricionista da Rede de Hospitais São 

Camilo SP, Fernanda Carvalho Nunes da Silva, incluir 
alimentos in natura no dia a dia pode fazer muita dife-
rença nesta equação, como no caso das PANC (Plantas 
Alimentícias Não Convencionais), grupo composto por 
diversas espécies com propriedades distintas, tendo 
em comum a versatilidade para compor receitas e 
enriquecer as refeições. 

  
Ela explica que, embora sejam classificadas como 

“não convencionais”, algumas espécies do grupo são 
bastante comuns em determinadas regiões do país, 
como no caso da Ora pro Nobis para os mineiros, ou do 
Jambu para os paraenses. Dessa forma, ao promover 
as PANC e a importância do seu consumo, além dos 
inúmeros benefícios nutricionais, também são disse-
minados os valores culturais de cada região, trazendo 
mais diversidade ao prato dos brasileiros. 

  
Fernanda ainda destaca que as PANC criam barreiras 

naturais para se protegerem de insetos e patógenos, 
que são formadas por compostos bioativos benéficos 
para a saúde. “Muitos desses compostos possuem 
função antioxidante, pois protegem as nossas células 
dos danos causados pelos radicais livres. Além disso 
atuam como anti-inflamatórios, retardam o processo 
de envelhecimento e tem efeitos protetores ao nosso 
organismo”, completa. 

  
A especialista, que também é responsável pela horta 

urbana criada e mantida pelo Hospital São Camilo de 
São Paulo, na unidade Granja Viana, cita algumas das 
principais plantas que podem tornar as refeições mais 
saudáveis e equilibradas. “Essas plantas são, muitas 
vezes, espontâneas. Ou seja, nascem nos parques, nas 
calçadas e nos quintais de casa sem ter sido plantadas. 
Porém seu cultivo é possível e bastante simples”, frisa. 
Confira! 

quantidade devido ao oxalato presente, ou cozida de 
forma breve. A nutricionista destaca que é possível, 
ainda, bater a folha crua com água, formando um gel 
que poderá ser utilizado como substituto da clara do 
ovo em massas e pães. 

  
A especialista ainda destaca opções como a Nirá 

(semelhante à cebolinha verde), a taioba e o peixinho 
(que recebeu este nome devido ao seu sabor, que 
lembra o peixe). E para pessoas que desejam inovar 
e incrementar seus pratos, há opções de PANC total-
mente inusitadas, mas que são igualmente ricas em 
nutrientes. 

  
“A banana verde, por exemplo, é uma fonte de pre-

bióticos que auxiliam na saúde intestinal. Pode ser 
usada em preparações cuja base é batata, como sopas 
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Plantas alimentícias nãO cOnvenciOnais: 
O que sãO e quais seus BenefíciOs?

e cremes por exemplo, substituindo este ingrediente 
trazendo bastante sabor, uma ótima textura além de 
diminuir o índice glicêmico das refeições, indicado 
para diabéticos por exemplo”. 

  
Além da banana, a Grumixama (cereja brasileira), 

rica em antocianinas; e o Cará Moela, fonte de energia, 
são mais alguns exemplos de como é possível ampliar 
o consumo de nutrientes de forma criativa e diferente. 
A especialista indica a Grumixama para fazer geleias, 
por exemplo, enquanto o Cará Moela pode ser utilizado 
para caldo verde ou até mesmo pães.

 
“As PANC podem promover uma mudança no olhar 

para a comida, pois nos possibilita descobrir sabores 
e realmente investir em nossa saúde por meio de 
receitas simples e ingredientes acessíveis”, finaliza. 
-  Fonte e outras informações, acesse: (www.hospi-
talsaocamilosp.com.br).

Banana verde

Grumixama (cereja Brasileira)

Ora PrO nóBis

BeldrOeGa
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Como lidar com 
a inflação sem afastar 

o consumidor 

O mercado financeiro 
voltou a subir as 
projeções para a 
inflação de 2022

Pelas novas estimati-
vas, o IPCA – Índice 
de Preços ao Consu-

midor – deve fechar o ano 
em 7,89%, patamar acima 
da meta oficial para o ano, 
de acordo com o Banco do 
Brasil, que era de 3,5%, 
com tolerância de 1,5%. A 
informação é preocupante. 

Isso, porque de acordo 
com um estudo feito pelo 
Sebrae, 37% das empresas 
afirmam que o preço dos 
insumos e das mercadorias 
é o que mais pressiona os 
negócios. Na sequência 
aparecem os preços dos 
combustíveis, com 26%, 
dos aluguéis, com 14% e 
da energia elétrica, com 
11%. É inegável! A inflação 
tem um efeito devastador 
sobre as pequenas e médias 
empresas. 

Empreendedores e ges-
tores precisam de muita 
organização, além de de-
senvolver habilidades de 
negociação, efetuar um 
bom controle de gastos e 
tentar diminuir o repasse de 
custos ao consumidor, que 
também vem sofrendo com 
a constante alta de preços 
nos mais diversos setores. 
Em um momento como 
o atual, algumas medidas 
precisam ser adotadas de 
imediato. 

É o caso do monitora-
mento de contas básicas da 
empresa, como água, luz, 
telefone e internet, com a 
implantação de políticas 
de redução de custos. Ve-
rifique, por exemplo, se 
não é possível negociar 
um pacote de serviços me-
lhor com a provedora de 
internet. Caso a empresa 
funcione em um imóvel 
alugado, é extremamente 
importante acompanhar o 
índice utilizado para o re-
ajuste de valor do aluguel 
a fim de barganhar junto 
ao proprietário do imóvel 
sempre que possível. 

Outro ponto valioso é 
conhecer a variação da in-
flação. Isso pode ajudar no 
momento de realizar com-
pras para a empresa, com 
a troca do fornecedor que 
praticar valores abusivos 
se valendo da inflação ou 
substituição de uma maté-
ria-prima por outra desde 
que não provoque queda 
na qualidade do que é ofe-
recido ao seu cliente, para 
não haver impacto negativo 
posterior nos negócios. 

Acompanhar a variação 
da inflação também pode 
ser interessante na hora 
de definir entre produzir o 
produto A ou B. Ou seja, se 
produzir o produto A está 
se tornando inviável e o 
consumidor está deixando 
de comprar aquele item, 
porque não investir no lan-
çamento do produto B, que 
pode ser uma alternativa 
para movimentar o seu fluxo 
de caixa nesse momento? 

Outra estratégia inte-
ressante pode ser redu-
zir, momentaneamente, o 
mix de produtos ofertado. 
Trata-se de uma medida 
que pode funcionar bem 
especialmente no caso de 
restaurantes com cardápios 
muito extensos, nos quais 
as chances de desperdício 
crescem consideravelmen-
te. 

Claro, há outras saídas 
que podem e devem ser 
adotadas: aproveite o mo-
mento e negocie dívidas; 
faça uma revisão do proces-
so de precificação dos seus 
produtos e tenha certeza 
de que está praticando as 
margens corretamente, fi-
que de olho no estoque para 
não comprometer o fluxo de 
caixa e promova ações para 
conquistar novos clientes 
usando estratégias eficien-
tes, criativas e, se possível, 
de baixo investimento. 

O importante é acom-
panhar o andamento dos 
negócios de perto e não 
desistir. Esse cenário vai 
passar! 

(*) - É consultor e sócio-diretor da 
Prosphera Educação Corporativa, 

consultoria multidisciplinar de gestão 
de negócios (www.prosphera.com.br).

Haroldo Matsumoto (*)

D - Auxiliares de Partida
Uma bateria fraca ou descarregada não só atrasa planos, como também 
é muito frustrante para os motoristas. A Osram está apresentando ao 
mercado o Auxiliar de Partida 200 e Auxiliar de Partida 300. O Auxiliar 
de Partida 200 (adequado para motores a gasolina até 3 litros), e o 
modelo 300 (para veículos até 6 litros). Com essas performances, os 
dispositivos atendem desde carros e motocicletas menores até veículos 
maiores, como SUVs e vans. O tempo de carregamento completo é de 2 
horas para o modelo 200 e 3 horas para o modelo 300. Com tecnologia de 
lítio-cobalto, os auxiliares de partida são compactos e leves, permitindo 
armazenamento no porta-luvas do carro. Mais informações: (https://
loja.osram.com.br/).

E - Móveis e Madeira
Entre os dias 5 e 8 de julho, no São Paulo Expo, acontece a ForMó-
bile – Feira Internacional da Indústria de Móveis e Madeira 2022. 
Considerada o grande encontro do setor moveleiro em toda a América 
Latina, reúne mais de 500 marcas expositoras, em mais de 50 mil m² de 
pavilhão. Entre elas, estão representantes da indústria, marceneiros, 
fornecedores e revendedores de toda a cadeia produtiva dos setores 
de móveis e de madeira, que trazem as últimas novidades e tendências 
sobre os processos de fabricação, acessórios, matérias-primas e insumos, 
equipamentos e produtos finais, e muito mais. O evento traz também 
ações específicas para aproximar os profissionais dedicados às áreas da 
arquitetura e do design ao setor. Saiba mais: (https://www.formobile.
com.br/pt/a-feira.html).

F - Congresso de Cannabis 
O congresso ‘We Need To talk about Cannabis’ será realizado dentro 
da FCE Pharma, maior feira da indústria farmacêutica da América 
Latina. Com a participação de especialistas no tema, o evento vai 
discutir a legislação brasileira, dados de mercado, a importância de 
testes clínicos e o recente entendimento regulatório da Anvisa sobre 
a possibilidade de produção de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) de 
Cannabis no país. O congresso será dia 8 de junho, das 13h às 20h, 
no São Paulo Expo. Ponto-chave do congresso será o debate sobre 
a produção de insumos de canabidiol no país. Inscrições e mais in-
formações, acesse: (https://www.weneedtotalkaboutcannabis.com.
br/#inscricao). 

A - Qualificação Profissional 
O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, abriu 20 mil vagas para cursos de qualificação profissional 
do programa Novotec Virtual. São oito opções de cursos nas áreas de 
gestão, idiomas e tecnologia da informação, todos online e gratuitos: 
Banco de Dados, Desenvolvedor Mobile, Desenvolvimento Web, Es-
panhol Básico, Finanças na Empresa, Gestão Administrativa, Lógica 
de Programação e Planejamento Empresarial. Jovens com idades 
entre 14 e 24 anos e ensino fundamental completo podem participar. 
As aulas têm duração de 80 horas e serão oferecidas através da pla-
taforma da Univesp. As inscrições devem ser feitas pelo site (www.
novotec.sp.gov.br). 

B - Autoestima das Pessoas
O mercado de luxo cresce a passos largos, mesmo na crise causada 
pelo Coronavírus. Houve um aumento médio de 51,74% em inves-
timentos de produtos no país em setembro de 2021, comparado ao 
mesmo período do ano anterior, índice puxado pela impossibilidade 
das pessoas viajarem ao exterior.  Aproveitando esse cenário positivo, 
a Clínica Prata Rocha  - especializada na estética do sorriso, facial e 
corporal para o público de alto padrão - investiu em uma nova sede 
nos Jardins, em São Paulo, visando propiciar atendimento premium. 
Clientes vindos de outros países, ou mesmo de fora do Estado de São 
Paulo, recebem acompanhamento, desde o momento em que desem-
barca no aeroporto até o translado ao hotel e clínica. Saiba mais em: 
(https://clinicapratarocha.com/).

C - Ciência e Tecnologia
A Ilum Escola de Ciência, em Campinas, abre no próximo dia 1º de agosto 
o período de inscrições para o processo seletivo do curso superior de 
Ciência e Tecnologia, nível bacharelado. Com duração de três anos, em 
período integral, o curso é gratuito, tem a nota máxima do Inep e coloca 
em prática propostas e metodologias pedagógicas inovadoras para a 
formação de cientistas e pesquisadores conectados com a realidade da 
pesquisa científica atual e com os desafios do futuro. A escola conta com 
financiamento do MEC. Os alunos aprovados terão moradia, alimentação 
e transporte gratuitos. A escola oferece ainda curso de inglês e um laptop 
para cada estudante, com todos os softwares necessários para as ativida-
des acadêmicas instalados. Mais informações: (https://ilum.cnpem.br/).

G - Correios Aqui 
Os Correios lançaram nova licitação para os varejistas que desejam instalar 
uma unidade do “Correios Aqui - Modular” em seus estabelecimentos. 
São 63 editais para implantação deste canal de atendimento nos estados: 
Alagoas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo 
e, também, no DF. As unidades modulares, conhecidas no mercado como 
store in store (loja dentro de loja), são parte do processo de remodelagem 
da rede de atendimento da estatal, que ainda prevê a implantação de outros 
tipos de canais, físicos e digitais. Mais informações, acesse (https://www.
correios.com.br/correios-modular/correios-modular).

H - Treinamentos Corporativos
Com a experiência de ter formado mais de 15 mil líderes de 150 startups 
e corporações brasileiras, a Conquer In Company, unidade de negócios 
da Escola Conquer focada em treinamentos corporativos, está lançando 
o “Jornadas de Liderança”, seu mais novo programa para desenvolvi-
mento de líderes. A nova metodologia identifica três principais níveis de 
experiência profissional no ambiente corporativo e endereça habilidades 
específicas para a primeira, média e alta lideranças em formatos online, 
presencial ou híbrido. Os novos líderes aprenderão a autoliderança, o 
desenvolvimento de pessoas e a gestão de equipes de alta performance. 
Outras informações: (https://incompany.escolaconquer.com.br/).

I - Mercado Cervejeiro
Reconhecida pelo pioneirismo e como aguardada oportunidade de encontro 
para a cadeia produtiva do setor cervejeiro, a bienal Brasil Brau começa 
nesta segunda-feira (30) e vai até quarta-feira (1), no São Paulo Expo. 
Após um hiato em consequência da pandemia, a Feira Internacional de 
Tecnologia em Cerveja chega a sua 16ª edição apresentando as últimas 
tendências em produtos, tecnologias e serviços do mercado. A programa-
ção conta ainda com o mais tradicional Congresso do segmento, que pela 
primeira vez terá curadoria do Instituto da Cerveja Brasil, maior escola de 
capacitação cervejeira do país. Também acontece no período o Brewer 
Lounge, espaço de exposição dedicado à apresentação de conteúdo. Mais 
informações: (https://brasilbrau.com/programacao-2022).

J - Compromisso com a Sustentabilidade
A Minerva Foods, uma das maiores empresas na produção e comercialização 
de carne in natura e seus derivados, apresenta os avanços conquistados 
ao longo do primeiro ano desde o lançamento de sua estratégia de Sus-
tentabilidade. Dentre eles, a Companhia anuncia que já monitora 90% dos 
seus fornecedores diretos na Argentina e 30% na Colômbia, caminhando 
para a antecipação de conclusão de ambas as metas. O Compromisso 
com a Sustentabilidade estabeleceu objetivos e metas de curto, médio e 
longo prazos visando a transição da Minerva Foods para uma economia de 
baixo carbono. A Companhia pretende reduzir a zero as emissões líquidas 
até 2035, 15 anos antes do previsto no Acordo de Paris, com iniciativas 
envolvendo operações próprias e da cadeia de valor.

O otimismo dos comer-
ciantes ganhou força em 
maio, segundo o Índice de 
Confiança do Empresário do 
Comércio (Icec), apurado 
pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC), após o 
volume de vendas no varejo 
apresentar altas consecu-
tivas e surpreendentes. 
O indicador atingiu 120,2 
pontos, o maior nível desde 
dezembro de 2021, com 
variação positiva de 5,7%, 
na passagem mensal, e alta 
ainda maior, em comparação 
a maio de 2021, de 31,6%.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, ressalta que 
os dados indicam que os co-
merciantes estão antevendo 
um segundo semestre mais 
favorável diante do contexto 
atual. “As variações positivas 
entre janeiro e março do 
volume de vendas, com mais 
pessoas circulando nas lojas, 
e o crescimento da Intenção 
de Consumo das Famílias, 
a despeito da inflação e dos 
juros altos, melhoraram a 
percepção dos empresários 
sobre as condições corren-
tes”, observa.

Os dados indicam que os comerciantes estão antevendo um 
segundo semestre mais favorável diante do contexto atual.

Confiança 
da indústria 
sobe pelo 
segundo 
mês

O Índice de Confiança da 
Indústria (ICI), calculado 
pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), subiu 2,3 
pontos de abril para maio 
deste ano e chegou a 99,7 
pontos, em uma escala de 
zero a 200 pontos. Essa foi 
a segunda alta consecutiva 
do indicador, que atingiu 
o maior patamar desde 
dezembro do ano passado 
(100,1 pontos). Houve 
aumento da confiança dos 
empresários em 12 dos 19 
segmentos da indústria 
brasileira pesquisados pela 
FGV. 

O Índice de Expectativas, 
que analisa a confiança do 
empresariado no futuro, 
cresceu 3 pontos e atingiu 
99 pontos. Já o Índice da 
Situação Atual, que calcula a 
percepção sobre o presente, 
subiu 1,6 ponto e chegou 
a 100,4 pontos. O Nível de 
Utilização da Capacidade 
Instalada (Nuci) da Indústria 
aumentou 1 ponto percentu-
al em maio e chegou a 80,8%, 
o maior nível desde outubro 
de 2021 (ABr).

Ao participar de um 
painel de debates 
sobre a conjuntura 

econômica global no Fórum 
Econômico Mundial (WEF, 
na sigla em inglês), em Da-
vos, na Suíça, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
afirmou que autoridades 
internacionais duvidaram, 
inicialmente, da capacidade 
econômica interna para lidar 
com a pandemia. Guedes 
lembrou que a estimativa 
de retração econômica para 
o país chegou a 9,7% - mais 
alta do que a dos países 
europeus. 

Entretanto, o país teve 
retração de 3,6% no PIB 
e cresceu 4,6% no ano 
seguinte, contrariando 
previsões pessimistas. 
“Nos saímos melhor do que 
todos os outros países na 

Paulo Guedes, em Davos, afirmou que a 
estimativa de retração econômica para o país chegou a 9,7% - 

mais alta do que a dos países europeus.

Guedes reforçou a confiança na 
economia e na democracia do país
“Nos saímos melhor do que todos os outros países na questão fiscal. O único país que teve um 
resultado fiscal interno melhor do que nós foi Singapura”
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um preservação de empregos e o 

auxílio emergencial, além de 
ter destacado a importância 
do Auxílio Brasil no período 
após o fim das restrições 
sanitárias. Reforçou que, 
apesar de classificada como 
“barulhenta”, a democracia 
brasileira é estável e confiá-
vel, e que não há razões para 
questionar os resultados 
positivos apresentados pela 
atual gestão.

Após o painel, o ministro 
relatou uma mudança “no 
clima” entre os colegas 
ministros de economia e 
finanças de outros países, 
a qual classificou como po-
sitiva, e disse ainda que o 
foco internacional no Brasil 
diz respeito à parcerias para 
iniciativas sustentáveis, 
como a geração de energia 
renovável (ABr).

questão fiscal. O único país 
que teve um resultado fis-
cal interno melhor do que 
nós foi Singapura”, afir-
mou. “A ideia principal é: 
fizemos muitas reformas. 
Ao invés de crescermos 
7, 8 ou 9% com um déficit 

grande, removemos todos 
os incentivos fiscais duran-
te a recuperação”, afirmou 
Guedes.

Explicou, também, que as 
estratégias aplicadas pelo 
governo durante a pande-
mia, como os programas de 

Crescimento das vendas 
injeta otimismo no comércio

A percepção sobre o nível 
dos estoques, no indicador 
Intenções de Investimen-
to, apresentou a melhor 
pontuação desde abril de 
2020, apesar dos preços 
no atacado ainda estarem 
comprimindo as margens e 
alterando a dinâmica de re-
abastecimento do comércio. 
Na avaliação da economista 
da CNC responsável pela 
pesquisa, Izis Ferreira, o 
avanço demonstra que o co-
mércio sentiu, em maio, mais 
facilidade em repor produtos 
nas prateleiras do que há 
um ano, quando o país ainda 
superava a segunda onda da 
pandemia da Covid-19.

Outro aspecto favorável 
do Icec foi a melhora da 
confiança das empresas 
de pequeno porte. En-
quanto o otimismo do 
grande varejo expandiu 
10,2% no ano encerrado 
em maio, entre os peque-
nos empresários avançou 
32%, fato que aproximou 
os dois índices. Segundo a 
análise, a normalização do 
fluxo de consumidores nas 
lojas até abril animou os 
pequenos lojistas, já que 
a modalidade de venda 
em pontos físicos res-
ponde majoritariamente 
pelo faturamento dessas 
empresas (Gecom/CNC).
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OpiniãO
Por que Elon Musk 

suspendeu a  
compra do Twitter?

É fato que a 
falta de respaldo 
jurídico, financeiro 
e operacional são 
fatais para qualquer 
negócio. 

Independentemente do 
valuation da empresa e de 
sua visibilidade no merca-

do, a união das inteligências 
legal, financeira e operacional 
é essencial para atingir a 
perpetuidade dos negócios e, 
acima de tudo, para garantir 
êxito em operações de com-
pra e venda. 

Esse é o equilíbrio que vem 
sendo amplamente discutido 
no processo de aquisição do 
Twitter, pelo empresário Elon 
Musk, o qual suspendeu o 
processo de aquisição da em-
presa mediante a ausência de 
informações determinantes 
para a operação. 

Nesse sentido, a due dili-
gence, procedimento que visa 
compreender se os números, 
contratos e procedimentos 
referenciados e adotados por 
uma empresa refletem a sua 
realidade, bem como suas 
potencialidades e riscos para o 
futuro no curto e longo prazo, 
se mostra determinante. Com 
milhões de contas cadastra-
das, a plataforma entrou no 
radar do renomado empre-
endedor, considerado como o 
homem mais rico do mundo, 
para integrar sua extensa rede 
de negócios. 

Mesmo diante do claro inte-
resse, a falta de prova negativa 
como garantia de que menos 
de 5% das contas criadas são 
falsas, está gerando imenso 
impasse na negociação e, a 
consequente discussão inter-
nacional perante os próximos 
passos do caso. 

Todo investidor exige 
uma segurança jurídica e 
financeira ao integrar ou 
adquirir um negócio, o que 
se demonstra por meio de 
documentos que esclareçam 
a sua receita perante clientes 
e parceiros, seu fluxo de 
caixa, custos da operação 
como folha de pagamen-
to, endividamento perante 
bancos, entre tantas outras 
informações complementa-
res e estratégicas para o bom 
funcionamento do negócio. 

A visibilidade destas ope-
rações, em sua maior re-
alidade possível, se torna 
extremamente importante 
para uma maior clareza aos 
investidores, reduzindo riscos 
de contingência e acelerando 
processos que podem ser en-
travados por inconsistências 
de dados ou informações. Por 
esse motivo, a due diligence 
se faz tão necessária.

O procedimento, que deve 
ocorrer de forma periódica 

e não somente diante de 
processos de M&A – sigla 
em inglês para Mergers and 
Acquisitions, que significa 
fusões e aquisições, é fun-
damental para garantir a 
legitimidade das informações 
prestadas ao mercado. Afinal, 
toda empresa, independente 
de porte ou segmento, é um 
conjunto de entrada de recei-
tas e despesas, valorização de 
ativos, e muitos outros fatores 
que definem o seu valor de 
mercado. 

Por isso, é preciso construir 
bases sólidas, com dados que 
sejam constantemente veri-
ficados, checados e quando 
necessário, auditados, para 
evitar incongruências que 
possam comprometer as 
suas operações como um 
todo. Por meio desta análise 
prévia sobre todos os âmbitos 
da organização, é possível 
não apenas desenvolver um 
olhar mais claro sobre as ope-
rações internas e trazer essa 
objetividade ao investidor, 
mas também prever cenários 
favoráveis para o futuro da 
empresa. 

Nas operações de compra 
e venda, a due diligence é 
ainda mais determinante, 
garantindo que todos os 
envolvidos consigam, de 
forma objetiva e pela mate-
rialidade, estarem seguros se 
devem ou não seguir com o 
procedimento de compra e, 
em caso positivo, quais as 
condições para o pagamento 
do preço acordado.

Quando não há clareza e 
confiança sobre as informa-
ções em questão, fatalmente 
a operação não será bem 
sucedida, podendo ainda, 
retardar o processo de ven-
da se a empresa tiver a sua 
credibilidade afetada –  o 
que pode acontecer se as 
informações forem divul-
gadas ao mercado, nestas 
circunstâncias.

Diante de tamanha com-
plexidade, a necessidade de 
uma due diligence recorrente 
e executada por profissio-
nais de alto nível técnico, é 
essencial. Importante ainda 
adicionar a esta equação que, 
em toda operação de M&A, 
há sempre muita emoção 
envolvida  – seja pela parte 
do vendedor, que tem um 
vínculo com a história do 
negócio, quanto do compra-
dor, que tem suas ambições e 
planos para sua nova gestão 
na empresa.

 Para o  sucesso dessa opera-
ção, há necessidade de preci-
são desse procedimento para 
garantir um resultado positivo 
para ambos os interessados.

(*) - É advogada e líder da área 
societária do escritório  

Marcos Martins Advogados  
(https://www.marcosmartins.adv.br/pt).

Thais Cordero (*)

El Salvador caminhando para o 
caos, com a ajuda dos bitcoins
Para os céticos (ou realistas), o bitcoin é uma ferramenta de criminosos, que agride o meio ambiente 
consumindo volumes monstruosos de energia em seu processo de mineração. 

Vivaldo José Breternitz (*)

É também um esquema de pi-
râmide digitalmente glamou-
rizado, cujo provável colapso 

prejudicará mais os menos capazes 
de arcar com perdas financeiras. As 
violentas quedas que as criptomo-
edas vêm sofrendo, reforçam essa 
percepção. 

Para seus evangelistas, o bitcoin é 
uma forma de dinheiro segura e em-
poderadora que liberta os cidadãos 
do mundo dos grilhões dos bancos e 
governos nacionais e é também um 
investimento rentável, destinado a 
bater todos os demais. 

Um desses evangelistas, o ditador 
de El Salvador Nayib Bukele, ofi-
cializou no ano passado a adoção 
do bitcoin como moeda nacional do 
país e ordenou a compra de milhões 
de dólares em bitcoins para manter 
no caixa do país.

Graças a essa medida, o país está 
indo à bancarrota, pois com a des-
valorização do bitcoin, El Salvador 
perdeu boa parte de seus recursos 
financeiros e agora não consegue 
pagar o que tomou emprestado no 
mercado financeiro, quase tudo 
em dólares. Também não consegue 
novos empréstimos para manter o 

Segundo o ditador, a adoção do 
bitcoin iria “transformar El Salva-
dor em um refúgio da liberdade, 
na medida em que o   mundo fosse 
caindo na tirania”, o que não é co-
erente com a afirmação da Anistia 
Internacional de que a situação do 
país criou “uma tempestade perfeita 
de violações dos direitos humanos”.

Fatos como esses mostram como 
são importantes os cuidados com 
relação às criptomoedas e com a 
democracia.

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

do Fórum Brasileiro de IoT

Prime Control conquista o selo Great Place to 
Work pelo terceiro ano consecutivo

@Com mais 200 funcionários espalhados por todo o Brasil, a empresa 
curitibana Prime Control foi classificada com 91% no selo Great Place 

to Work (GPTW) em 2022, eleita uma das melhores empresas para se tra-
balhar. A pesquisa foi realizada pela autoridade global GPTW que considera 
temas como liderança, inovação e transparência, indicando alto nível de 
satisfação entre seus colaboradores. “O GPTW é mais que um movimento 
para conquistar uma certificação. É a comprovação da satisfação do time 
pela nossa cultura, ações e a forma como fazemos as coisas por aqui,’’ co-

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Auravant, ferramenta digital que permite analisar facilmente to-
das as informações agronômicas, para obter um rendimento mais 
eficiente e sustentável, que cresceu 150% desde 2020. Criada há 
6 anos na Argentina e já presente em mais de 80 países, a agtech 
marca presença física no Brasil há pouco mais de 6 meses. Após 
dois aportes iniciais, a startup iniciou a expansão global pela Es-
panha, para trabalhar com culturas intensivas. Dois novos aportes 
e a empresa agora amplia presença na América Latina, de olho no 
mercado brasileiro, quarto maior produtor de grãos do mundo. O 
foco é a experiência do usuário e soluções digitais integradas para 
pequenos produtores a grandes empresas do agro. 

memora Matheus Balan, Analista de Comunicação Interna da Prime Control. 
A importância do selo GPTW vai além da aprovação dos colaboradores da 
empresa, como também reflete o desenvolvimento social em seu estado. 
Para se ter ideia, em 2021, a Prime Control foi homenageada no estado do 
Paraná por meio de um reconhecimento público, sendo eleita uma das 100 
melhores empresas para se trabalhar, segundo o selo Great Place to Work. 

Plataforma quer ser o sistema operacional do agro

@A pandemia acelerou a digitalização — e no agronegócio não 
foi diferente. E mundos aparentemente distantes, como agri-

cultura e tecnologia, devem caminhar juntos. Essa é a aposta da 

Utilizar plataformas tecnológicas para armazenar 
dados é uma tendência no home office

Com o avanço constante e novos recursos 
tecnológicos, o acompanhamento de uma 
gestão de TI se torna necessário para que as 
empresas e pessoas tenham acesso e conhe-
cimento de todos os recursos possíveis para 
serem utilizados no dia a dia. Atualmente 
com o trabalho em home office, as empresas 
tiveram que se adaptar e utilizar plataformas 
e tutoriais para que todos conseguissem tra-
balhar de casa.

A BHS, especialista em transformação digital 
e estratégias em TI, é uma empresa que ajuda 
os seus clientes a usufruir de todos os recursos 
e conta com uma equipe qualificada e treinada 
para oferecer um acompanhamento, fazendo 
com que tanto os seus funcionários e cliente 
tenham o melhor desempenho do Microsoft 
365. De acordo com o CEO e diretor da BHS, 
André Xavier, com os recursos, as empresas 
conseguem aumentar a produtividade e oti-
mizar o tempo para outras atividades, prin-
cipalmente com o trabalho em home office. 
“Atualmente com os recursos tecnológicos 
disponíveis, todas as áreas dentro de uma 
empresa podem utilizar plataformas que irão 
auxiliar e melhorar a produtividade”, ressalta 
André. 

A BHS, foi uma das empresas que durante 
a pandemia colocou os seus 230 funcionários 
para trabalhar de forma remota e que apostou 
em todos os seus recursos tecnológicos para 
migrar a equipe, de forma que a excelência 
fosse mantida no entendimento aos clientes e 
na entrega das demandas. Com a utilização do 
Microsoft 365 foi rápido e simplificado trans-
ferir estes colaboradores para o teletrabalho.

Para manter a comunicação em toda a 
empresa um dos recursos disponíveis no 
ambiente do 365, o Microsoft Teams, foi uma 
das soluções em que foi possível integrar 
engajamento entre os funcionários. Já para 
garantir a segurança da informação e dos 
dados, foi utilizado um forte sistema em nu-
vem de forma que a infraestrutura estivesse 
operando ativamente garantindo a proteção 
da organização. Com estes esforços e o apoio 
da equipe, foi possível fazer a implantação do 

criando salas de breakout virtuais enquanto 
acontecem as reuniões. Os usuários podem 
bater papo com quem não tem conta Teams, 
além da capacidade de alternar contas pessoas 
e de trabalho.

Já o SharePoint Online, pode ser utilizado 
para automatizar a colaboração dos funcioná-
rios e fluxo dos trabalhos realizados, utilizando 
ferramentas disponíveis que irão contribuir 
para o trabalho da equipe e organização geral.

Uma plataforma de grande destaque que 
podemos ressaltar também é a Power Platform. 
Um conjunto de ferramentas em que é possí-
vel criar soluções, aperfeiçoar as decisões de 
negócios e analisar dados. O Microsoft Power 
Platform é composto por Power Automate, 
Power BI, Power Apps e Power Virtual Agents. 
Com a utilização deles é possível aumentar a 
produtividade, integrar dados, automatizar 
tarefas manuais, armazenar tudo em um só 
lugar, criar aplicativos e chatbots acessíveis. 
Outra opção é a nuvem do Microsoft Azure, 
que serve para armazenar e proteger os dados 
e evitar que eles sejam perdidos. Com ele é 
possível hospedar servidores. Dados e ter um 
ambiente seguro e protegido.

home office da BHS em apenas duas semanas.
O CEO da BHS acrescenta que foi possível, 

mesmo com a equipe em trabalho remoto, 
manter a rapidez, qualidade de atendimento 
e a produtividade nas entregas. “Com o bom 
resultado, continuaremos com sistema de 
home office. Aumentamos a produtividade, 
o ambiente ficou mais próximo dos nossos 
clientes, teve uma redução dos custos com um 
espaço físico e a melhora da qualidade de vida 
dos funcionários”, destaca.

O Microsoft 365 reúne em uma única licença 
as atualizações e novidades necessárias para 
desempenhar o trabalho aproveitando todas 
as funcionalidades disponíveis. Atualmente o 
Microsoft 365 tem algumas novidades, entre elas 
o OneDrive, que com mais recursos melhorou 
a integração com o Microsoft Teams, com a 
possibilidade de armazenar as reuniões e as gra-
vações no OneDrive for Business ou SharePoint, 
e a outra novidade foi o espaço disponível que 
antes era de 15GB e agora passou para 100GB.

O Microsoft Teams é um aplicativo muito utili-
zado por profissionais que estão trabalhando em 
home office e precisam se comunicar. Em 2020, 
o Microsoft Teams fez diversas atualizações, 
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país funcionando; ao que parece, o 
caos deve se instalar por lá muito 
brevemente.

Para se ter uma ideia da loucura 
de Bukele, um ex-publicitário que 
usa bonés de beisebol de trás para 
frente e que se autodenomina o 
“ditador mais legal do mundo”, 
El Salvador revelou planos para 
construir uma nova cidade, Bitcoin 
City, que seriam financiados com 
títulos emitidos em bitcoins, com 
um monumento na forma do logo 
da moeda em sua praça principal e 
que consumiria energia geotérmica 
vinda de um vulcão próximo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

que auxiliam os gestores na 
tomada de decisões deman-
da uma incessante evolução 
– e mudança – dos pontos de 
vista cultural e tecnológico. 

Afinal, estando em cheque 
o futuro de um negócio, 
deliberações planejadas e 
estruturadas são cada vez 
mais fundamentais e, para 
reduzir as possibilidades de 
erros e equívocos, todos os 
riscos devem ser pondera-
dos da forma mais substan-
cial possível. Neste sentido, 
ao utilizar um conjunto de 
várias soluções para ampliar 
a capacidade de automa-
ção das empresas, está a 
hiperautomação, a qual já 
faz parte da transformação 
digital e vem revolucionan-
do a forma de lidar com os 
processos. 

Quem explica é Emauri Gas-
par, Co-Founder da Run2Biz, 
startup brasileira que tem 
como objetivo preparar as 
empresas para a digitaliza-
ção dos fluxos de trabalho 
nas organizações: “Compa-
nhias que automatizam as 
suas atividades repetitivas se 
tornam mais competitivas, 
quando comparadas às de-
mais organizações”, disse ele 
durante o CSummit, evento 
para que c-levels (executi-
vos sêniores) compreendes-
sem sobre os caminhos para 

Companhias que automatizam as suas atividades repetitivas se 
tornam mais competitivas, quando comparadas 

às demais organizações.

Franklin Valverde – Patuá – O Franklin é sério 
brincalhão, profissional das letras, e agora, também 

da semiótica. Não bastasse sua facilidade para encaixar termos, 
sempre brilhantes em seus textos, mesmo aqueles descompro-
missados, desta feita simplesmente arrasou! Desde a capa, sua 
concepção, até à última “foto”, Franklin, no píncaro dos seus 
40 anos de labuta literária, no sério jornalismo e no magistério, 
onde encaminhou milhares de jovens à nobre arte, flana entre 
palavras, gritos e um humor impecável, se bem que às vezes 
ácido. Não é a toa que seu nome é muito bem lembrado e sem-
pre celebrado. Obra digna de figurar nas melhores estantes, 
sua concepção gráfica de primeiríssima qualidade, torna-a  um 
inesquecível presente. Imperdível!!

Concretudes

Emily Ratajkowski – Erika Nogueira Lima 
(Trad) – Büzz – Numa espécie de autobiografia 
Emily expõe a linha extremamente tênue entre a 
comercialização do sexo, sua exploração e  autoa-

firmação. Como fazer-se respeitar expondo-se livre e aberta-
mente nua? E porque não respeitar tal condição? Não é uma 
mera dicotomia. A autora inicia a obra desde seu nascimento. 
Uma bebe prá lá de linda! Sua explosiva e estonteante carreira 
irrompeu o universo da moda. Sua notoriedade navegava em 
sua plena juventude, causando admiração e obviamente levando 
a um poderoso enriquecimento. Um belíssimo exemplar e qua-
lificado ensinamento a quem deseja permear nesse universo. 
Uma reflexão com nexo.

Meu Corpo

Isis Santana de Freitas - Cidália Vieira 
(Trad) –  Matarazzo – A obra é um poema que também é uma 
gostosa brincadeira verbal. Sua ilustração, pela própria autora, 
em forma de aquarela é bastante chamativa. Imaginem a queda 
de um abacaxi. Como seus familiares e amigos reagirão? Muito 
legal! O grande lance: escrito em português e espanhol. Dessa 
forma, além de ampliar o espectro da imaginação infantil o leitor 
será iniciado a um idioma que para nós soa bastante familiar. 

“Abacaxize-se”.

Piui Abacaxi=Piuí Piña

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)

Tecnologia pode tornar empresas 
mais competitivas no mercado

Já está comprovado que companhias que automatizam as suas atividades se tornam mais competitivas, 
quando comparadas às demais organizações

processos, com os 
colaboradores atuan-
do em atividades de 
maior valor intelec-
tual, há redução nos 
gastos de forma geral 
e, por outro lado, au-
mento na eficiência 
operacional, redução 
do retrabalho e res-
postas mais ágeis e 
precisas aos clientes.

 3) Controle das ativi-
dades - É fato que as 
empresas têm proces-
sos complexos, e mui-
tos deles repetitivos, e 
com a hiperautomação 
– e muitas demandas 
de trabalho absorvi-
das pela máquina – o 
resultado é que grande 
parte das atividades 
pode ser guiada sozi-
nha por meio do uso de 
inteligência artificial 
aplicada a soluções de 
automação tradicional, 
trazendo aumento da 
produtividade sem 
ocasionar acréscimo 
de custos com a ma-
nutenção operacional. 

A Run2Biz lançou, inclu-
sive, 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-hipe-
rautomacao).
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transformar uma empresa 
em cases de sucesso.

Em uma entrevista me-
diada por Patricia Rocha, 
da BandNews, e intitulada 
“Três motivos para mudar 
radicalmente sua gestão 
usando hiperautomação”, 
Emauri, resumidamente, ex-
plicou que a hiperautomação 
é a combinação de múltiplas 
ferramentas para aprimorar 
a automação dos processos, 
possibilitando a integração 
de vários sistemas do início 
ao fim, necessária para a con-
vivência da multiplicidade de 
plataformas, numa rica rede 
de dados e processamentos 
que representam uma ten-
dência forte no mercado.

Entre os seus principais 
benefícios para os negócios, 
ele destacou:

 1) Minimização de er-
ros - Uma vez que os 
processos manuais 
são onerosos, tanto 
em termos financeiros 
quanto em relação 
ao tempo dispendi-
do para a realização 
de atividades buro-
cráticas, eles ainda 
têm altos índices de 
erros. Com a hiperau-
tomação, é possível 
identificar gargalos 
e definir as melhores 
trajetórias para saná
-los, fato que melhora 
a performance como 
um todo e, por con-
seguinte, aumenta a 
satisfação do cliente 
final.

 2) Redução de custos 
- Ao incrementar os 

Com a retomada das atividades pre-
senciais e a implementação do modelo 
híbrido de trabalho pelas empresas, os 
brasileiros têm experimentado uma re-
alidade muito mais conectada e flexível. 
Para acompanhar essa nova rotina dos 
usuários é imprescindível que, além de 
um bom dispositivo móvel, sejam adota-
das medidas que melhoram a usabilidade 
e o desempenho dos equipamentos. 

No caso dos notebooks, a Samsung 
separou dicas para os consumidores em 
geral, estejam eles trabalhando de casa, 
do escritório ou de qualquer outro lugar. 
Confira abaixo quais são elas:
	 •	Realize limpezas frequentes - 

Reduzir a quantidade de arquivos e 
programas que não são mais utiliza-
dos é uma boa maneira de garantir 
o alto nível de desempenho do seu 
dispositivo. A cada quinze dias ou 
mensalmente, separe um tempo 
para remover arquivos temporários 
por meio de limpeza de disco/cache 
e para desinstalar ferramentas e/ou 
programas que não usa mais. 

  Se possível, tente também evitar um 
alto volume de abas abertas enquanto 

navega. Dessa forma, haverá redução 
no consumo de memória e aumento no 
nível de performance do equipamento.

	 •	Reduza o consumo de bateria - 
Assegurar a durabilidade da bateria 
também influencia no desempenho 
do seu notebook. E o ajuste do brilho 
da imagem está diretamente ligado 
ao consumo de energia, além de 
contribuir para o cansaço visual e, 
consequentemente, na sua produti-
vidade. 

  Nesse caso, a dica é realizar um 
ajuste manual, diminuindo o brilho 
da tela quando estiver em ambientes 
internos ou com pouca luz. Para isso, 
digite a palavra ‘brilho’ na barra de 
pesquisa ou aperte as teclas FN+F2 
ou FN+F3.

	 •	Evite a abertura automática 
de programas - A inicialização do 
dispositivo pode acabar levando 
mais tempo se muitos programas 
estiverem programados para abrir 
automaticamente. 

  Algumas dessas ferramentas não 
necessariamente são acionadas pelo 
usuário ao longo do dia e, com exce-

ção dos programas de sistema, que 
são essenciais para o funcionamento 
do notebook, elas podem ter a inicia-
lização automática desabilitada. 

  Para isso, basta pesquisar por ‘Apli-
cativos de Inicialização’ na barra de 
buscas do dispositivo e desativar as 
ferramentas que preferir.

Além das dicas acima, o gerente sênior 
da área de notebooks da Samsung Bra-
sil, Luciano Beraldo, afirma que a nova 
realidade dos usuários exige, acima de 
tudo, um dispositivo que ofereça alta per-
formance, conectividade e mobilidade. 

“A maioria dos consumidores tinha uma 
rotina muito semelhante, composta pelo 
deslocamento de casa para o trabalho e 
do trabalho para a sala de aula, ou de 
volta para o ambiente domiciliar. Hoje 
em dia, porém, existe maior possibilida-
de de trabalhar, estudar e se divertir de 
qualquer lugar, e por isso, a tendência 
do momento é a busca por dispositivos 
cada vez mais portáteis”, conta. - Fonte 
e outras informações: (https://news.
samsung.com/br).

Apesar do cenário pandêmi-
co, o ano de 2021 registrou re-
corde no Brasil na quantidade 
de empresas abertas. Segundo 
números divulgados pelo Bo-
letim do Mapa de Empresas, 
elaborado pelo Ministério da 
Economia, mais de 4 milhões 
de negócios foram iniciados 
somente no ano passado. 

Esse movimento acabou sen-
do acompanhado de perto por 
um crescimento significativo 
no número de empréstimos, 
que muitas vezes visam auxi-
liar no pontapé inicial desses 
empreendimentos. Nesse con-
texto, vem ganhando destaque 
no mercado a concessão de 
crédito com garantia imobiliá-
ria, o também chamado home 
equity. Nesta modalidade, os 
empresários podem deixar um 
imóvel próprio ou de terceiros 
em garantia para que consigam 
o empréstimo, que chega atre-
lado a diversos benefícios.

“Pelo fato de possuir meno-
res taxas de juros, somado ao 
prazo mais alongado e menos 
burocrático em comparação 
com as outras opções dispo-
níveis no mercado, o home 
equity é a solução mais sólida 
atualmente para quem busca 
um aporte para começar ou 
até mesmo alavancar o pró-
prio negócio”, garante Bruno 
Gama, CEO da CrediHome, 
plataforma online de crédito 
imobiliário.

Apesar de gerar um receio 
inicial pelo fato de deixar 
um imóvel como garantia, o 
especialista explica que essa 
modalidade de empréstimo 
segue apresentando ótimas 

condições ao empreendedor 
em troca de um risco relativa-
mente pequeno. Por isso, esse 
tipo de operação cresce em lar-
ga escala anualmente no Brasil. 
Dados da Abecip apontam que 
o volume de operações home 
equity aumentaram 14% no 
ano passado em comparação 
a 2020, gerando mais de R$ 
4 bilhões em contratos até 
novembro de 2021.

“Usualmente, o crédito pode 
ser usado para centralizar 
aquela dívida adquirida duran-
te a pandemia, capital de giro 
para alavancar o negócio ou até 
mesmo para quem pretende 
abrir um negócio e precisa de 
uma opção menos burocrática. 
Caso não haja o pagamento das 
parcelas, o imóvel pode vir a ser 
executado, mas essa é uma al-
ternativa remota, pois o banco 
sempre buscará negociar uma 
melhor forma de pagamento 
para o cliente”, avalia Bruno. 

Vale destacar ainda que o 
crédito com garantia de imó-
vel, não contempla apenas as 
pessoas jurídicas, chegando 
até a apresentar melhores 
condições e um leque maior 
de opções de bancos para 
pessoas físicas que desejem 
iniciar um negócio ou se tornar 
um franqueado. O crédito com 
garantia do imóvel tem se de-
senvolvido muito nos últimos 
anos, melhorando processo, 
condições e esteira do pro-
cesso, se tornando um crédito 
mais simples para quem pre-
cisa de um empréstimo e tem 
um imóvel para alienar. - Fonte 
e mais informações: (www.
credihome.com.br).

Como elevar o desempenho do seu notebook 
no trabalho híbrido

Crédito com garantia 
de imóvel: opção para 

alavancar negócios




