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Muito se fala sobre o Metaverso nas redes sociais e plataformas 
midiáticas atualmente.Entretanto, ainda há muitas dúvidas e desen-
tendimentos sobre o que, realmente, é essa combinação de tecnologias 
que, apesar de ganhar um nome e holofotes recentemente - com a 
transformação do Facebook, plataforma dirigida por Mark Zuckerberg, 
para Meta.   

Quatro mitos e verdades sobre o 
Metaverso

Proteger as redes está mais difícil do que nunca e não vai ficar 
mais fácil.    

Não confie, sempre verifique: entenda o 
mantra da segurança digital, o Zero-Trust

A década de 2020 ficará marcada pelo avanço da inclusão financeira 
verdadeiramente ampla no Brasil, num caminho sem volta que transfor-
mará a vida de pessoas físicas e jurídicas até aqui parcialmente atendidas 
(“subservidas”), bem como as excluídas do sistema financeiro.     

Fintechs e Open Banking são os próximos 
passos para a inclusão financeira no Brasil

Изображения пользователя Aleksey_CANVA

Brand Safety: o valor da reputação 
na publicidade digital 

Não há dúvida que o fim dos 
cookies vem impulsionando 
novas discussões na 
publicidade digital, deixando-a 
ressignificada e eficaz, além de 
colocar em pauta o respeito à 
privacidade do usuário durante a 
construção de estratégia de seus 
negócios. Diante deste cenário, 
a mídia programática passou a 
contar com um item importante 
e que deve ser levado em 
consideração na hora de rodar 
uma campanha no ambiente 
digital: o “Brand Safety”.

Esse termo que, na definição do IAB, 
descreve práticas que uma marca deve 

adotar para que os anúncios não sejam 
vinculados a conteúdos indesejados, e que 
há alguns anos é pauta recorrente junto 
a grandes marcas e no nosso mercado – 
mas que novamente volta ao palco em um 
ano de pautas tão expressivas e sensíveis, 
como conflitos internacionais e processos 
eleitorais.

 
De acordo com levantamento realizado, 

em 2020, pela “Trustworthy Accountability 
Group” e “Brand Safety Institute”, 87% das 
pessoas informaram ser importante que os 
anunciantes assegurem que a publicidade 
não apareça perto de conteúdos perigosos, 
ofensivos ou inapropriados. 

Podemos considerar que o termo é uma 
preocupação do mercado de publicidade digi-
tal, uma vez que a construção de campanhas 
efetivas, aptas a atingir um público-alvo mais 
estratégico e uma boa reputação de marca, 
não devem ser associadas a questões polêmi-
cas ou, ainda, controversas. A preocupação 
das marcas com os aspectos relacionados 
ao “Brand safety” evoluiu do ponto de vista 
conceitual e tecnológico, aproximando a 
aplicação técnica a temas mais profundos 
em nossa sociedade, por exemplo. 
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Acredito que todos os profissionais em 
nosso ecossistema, em algum momento 
desde o surgimento da publicidade digital, 
já passaram por situações onde encontraram 
anúncios de suas marcas sendo veiculados 
em websites indevidos ou, acidentalmente, 
relacionados a conteúdos impróprios. Isso 
pode levar à difamação da imagem dos anun-
ciantes e, ainda, penalizar toda cadeia de 
profissionais de marcas, agências, veículos, 
operações de AdTech, etc. 

 
Porém, com o passar dos anos, as marcas 

evoluíram sua atuação e aplicaram tecno-
logias de verificação para construção de 
estratégias específicas, além de permitir que 
seus anúncios estejam relacionados a con-
textos relevantes, o que comprovadamente 
aumenta em 79% o interesse pela marca, 
de acordo com o estudo Yahoo Redefining 
Native, e que provenham maior engajamento 
com o consumidor, enquanto mitiguem, ao 
máximo, a exposição de seus anúncios em 
conteúdos impróprios. 

Da mesma forma que diversos anunciantes 
utilizam esses mecanismos para customizar 
sua atuação de acordo com a personalidade 
de suas respectivas marcas, táticas como 
“custom brand safety” (segurança de marca 
personalizada, em português) se tornaram 
comuns, principalmente para os anuncian-
tes que possuem operações globais.

 
Em contrapartida, a forma como as com-

panhias passaram a se envolver, interagir e 

discutir temas como combate ao racismo, 
empoderamento feminino e alternativas 
para combater a desigualdade social, por 
exemplo, abriram um caminho para conver-
sas mais próximas com seus consumidores. 
Isso porque, as marcas perceberam a real 
preocupação com as particularidades des-
sas temáticas e a forma que, genuinamente, 
consumidores ligados aos temas (ou não) 
têm respondido a essa conversa. 

E isso não só reflete em maior valor 
percebido pelo consumidor, como também 
gera um impacto direto – e positivo – em 
maior venda ou adoção de seus produtos e 
serviços. De modo geral, as práticas “safe” 
são cruciais para o mercado digital, já que 
a nova geração de consumidores querem 
saber o posicionamento das companhias e 
as causas que elas defendem. O mercado 
estabeleceu guidelines básicos de atuação 
do que é considerado seguro e, com isso, 
conteúdos negativos são diretamente exclu-
ídos ou analisados com critérios rigorosos 
de proteção. 

Como resultado, em um momento em 
que a segurança e adequação de marcas 
estão em tamanha evidência, o mercado 
de AdTech está investindo em parceiros 
comerciais confiáveis, unindo práticas e 
ferramentas já disponíveis aos decisores 
de marketing para expor, de forma as-
sertiva, suas mensagens em conteúdos 
substanciais – e atuando para gerar opor-
tunidades de negócios aos seus clientes 
com segurança. 

Afinal, a transformação digital se acelerou, 
novas tecnologias foram criadas e são cons-
tantemente aprimoradas. Por este motivo, 
as organizações precisam acompanhar o 
mercado para oferecer uma experiência 
cada vez mais segura para seus clientes. 
Por consequência, o tema precisa virar um 
requisito tático e tópico frequente dentro 
das empresas. Segurança será um tema-
-chave daqui pra frente. 

(Fonte: Daniela Galego é Head of Sales 
no Yahoo Brasil.

McLaren estampa marca de Senna
A marca do ex-piloto brasileiro Ayrton Senna ficará estampa-

da nos carros da McLaren de forma permanente.  Além de ser 
o detentor do maior número de poles faturadas no circuito, o 
tricampeão mundial de Fórmula 1 ainda é o recordista de vitórias 
em Mônaco, com seis conquistas. O brasileiro venceu as edições 
de 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993. No time britânico, Sen-
na venceu 35 corridas e faturou três títulos mundiais, tendo se 
estabelecido como um dos maiores pilotos de todos os tempos. 
“Servirá como uma lembrança constante do talento sensacional 
de Ayrton para nós como equipe, e para todos os fãs ao redor 
do mundo”, disse Zak Brown, CEO da McLaren (ANSA).    
Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto Divulgação/McLaren

Vício e prazer
Hoje (31) é lembrado o “Dia Mun-

dial sem Tabaco”, criado em 1987 
pela OMS para alertar sobre os riscos 
do tabagismo. Três décadas depois e 
o cenário é alarmante. Dados do IPC 
Maps apontam que até o final deste 
ano, os brasileiros gastarão cerca de 
R$ 23 bilhões com produtos rela-
cionados ao tabaco, como despesas 
com cigarros, charutos, fumo para 
cachimbo e outros artigos para fu-
mantes, como fósforos, isqueiros etc.

Cartilha com as mudanças legislativas do 
trabalho remoto

@Para contextualizar os direitos e deveres de empresas e 
profissionais das novas regras do trabalho remoto estabe-

lecidas pela Medida Provisória do Teletrabalho (MP 1108/2022), 
as empresas de tecnologia Runrun.it, especializada em gestão do 
trabalho e a Feedz, focada em engajamento de colaboradores, 
lançaram a cartilha “O que há de novo no trabalho remoto?”. O 
guia gratuito e online pontua os principais tópicos abordados 
no dispositivo, como os novos modelos de contratação, a regu-
lamentação do trabalho híbrido, as regras que valem a partir de 
agora e os direitos dos trabalhadores que desempenham suas 
funções a distância. Acesse a cartilha na íntegra no link: https://
promo.runrun.it/cartilha-mp-do-trabalho-remoto     Leia a 
coluna completa na página 6

News@TI metamorworks_CANVA

HIPERAuTOMAçãO E OS NOvOS MODELOS 
DE TRABALHO NA ERA DA DIGITALIZAçãO 

    Leia na página 4

TECNOLOGIA

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/hiperautomacao-e-os-novos-modelos-de-trabalho-na-era-da-digitalizacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-31-05-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/quem-e-giordano/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-5g-na-logistica-seguranca-autonomia-e-comunicacao-com-a-evolucao-do-4g/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/fintechs-e-open-banking-sao-os-proximos-passos-para-a-inclusao-financeira-no-brasil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/nao-confie-sempre-verifique-entenda-o-mantra-da-seguranca-digital-o-zero-trust/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quatro-mitos-e-verdades-sobre-o-metaverso/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-31-05-2022/


Investimento em 
tecnologia para 
a sobrevivência 
das empresas

Definitivamente, não 
é novidade que a 
Inteligência Artificial 
(IA) vem caminhando 
para tornar-se parte 
importante do nosso 
dia a dia

No ambiente de negó-
cios esta realidade 
não é diferente, e 

o investimento em novas 
soluções tem se mostrado 
crucial para garantir a so-
brevivência das empresas 
em um mercado cada vez 
mais ágil e competitivo. 
Contudo, parte dos recursos 
de Inteligência Artificial 
oferecidos atualmente são 
limitados comparado a todo 
o potencial que a tecnologia 
pode atingir. 

E, da mesma forma que 
a IA tem muito a se desen-
volver, o mercado ainda 
apresenta um baixo grau 
de maturidade no que diz 
respeito às possíveis apli-
cações da IA nos negócios. 
Neste sentido, é preciso 
que o investimento em tec-
nologia, especialmente em 
Inteligência Artificial, seja 
fomentado, com o objetivo 
de garantir que as empresas 
atinjam um nível de maturi-
dade tecnológica adequada 
para oferecer soluções 
aderentes a um mercado 
cada vez mais exigente com 
relação à inovação.

A expectativa é que esse 
cenário se transforme cada 
vez mais. De acordo com 
relatório recentemente 
divulgado pela Brasscom, 
os investimentos em Inteli-
gência Artificial apresentam 
uma perspectiva de cresci-
mento de 18% ao ano até 
2025, com uma receita de 
R$ 49,7 bilhões.

Assim, levando em consi-
deração a evolução digital, 
será cada vez mais imprová-
vel que as empresas consi-
gam crescer sem o auxílio 
do investimento em tec-
nologia. Isso porque, a alta 
competividade do mercado 
e a demanda por automação 
como geradora de vantagem 
estratégica serão impediti-
vos para o avanço sem que 
haja o suporte de recursos 

de inovação. 
Aquelas que não se ade-

quarem, perderão vantagem 
competitiva e apresentarão 
desempenho inferior aos 
seus concorrentes. O mer-
cado está acompanhando 
esse movimento há algum 
tempo e, segundo a Gartner, 
os gastos mundiais com TI 
devem crescer cerca de 4% 
em 2022, totalizando US$ 
4,4 trilhões. Entretanto, se 
considerarmos todo o al-
cance da tecnologia, envol-
vendo sistemas, operações, 
infraestrutura cloud e segu-
rança, é provável que esta 
estimativa seja superada.

As mudanças nos mo-
delos de trabalho e hábi-
tos resultantes do cenário 
pandêmico, a necessidade 
de maior segurança tendo 
em vista as novas ameaças 
cibernéticas, o aumento da 
disponibilidade de serviços 
gerenciados em cloud, e a 
necessidade de aumento de 
eficiência operacional por 
meio do uso de dados, serão 
fatores que impulsionarão 
cada vez mais o desenvol-
vimento tecnológico, que 
tende a acelerar nos próxi-
mos anos.

Entre as principais tecno-
logias a serem demandadas 
estão cloud computing, 
ferramentas de cybersecu-
rity, ferramentas de ETL 
(Extract Transform Load) 
e engenharia de dados, ma-
chine learning, deep lear-
ning, visão computacional, 
IoT (Internet of Things) e 
Edge computing. 

No mercado corporativo, 
esses recursos serão aplica-
dos para solucionar proble-
mas pontuais e específicos 
de cada área dentro de um 
negócio. Mas, para isso, as 
companhias ainda precisam 
expandir seu conhecimento 
sobre seus problemas de 
negócios e como a inovação 
pode superá-los contando 
com a tecnologia adequada 
para gerar a solução. 

Compreender esse cená-
rio será mandatório para 
as empresas que desejam 
sobreviver ao futuro.

(*) - É CIO & CTO da HartB, startup 
brasileira referência em Inteligência 

Artificial (IA), Internet das Coisas 
(IoT) e análise de dados massivos.

Paulo Campos (*)

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

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira 31 de maio de 20222

Jackeline Bozza (*)

Neste sentido, políticas 
públicas voltadas ao 
fomento à inovação 

tecnológica e fortalecimento 
das companhias brasileiras 
têm ganhado destaque nos 
últimos anos. Entretanto, 
para que isso se concretize, 
é necessário assertividade e 
efetividade nos investimen-
tos realizados, uma vez que 
o Brasil ocupa apenas a 57ª 
colocação, entre os 132 paí-
ses listados no Índice Global 
de Inovação (IGI) 2021. 

Diante disso, a busca por 
mecanismos que auxiliem o 
crescimento inovador a par-
tir de políticas públicas não 
é um movimento exclusivo 
do Brasil. De acordo com 
levantamento realizado pela 
Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), atualmente, 
mais de 46 países já adotam 
este tipo de iniciativa, como 
EUA, Austrália, China, Coréia, 
Reino Unido, México, Canadá 
e Nova Zelândia, além de pra-
ticamente todos os membros 
da União Europeia.

O financiamento à inova-
ção, no entanto, conta com 
um viés de incertezas. Isto 
porque, embora exista um 
domínio razoável sobre o 
objetivo da empresa, em 
termos tecnológicos, não 
há certezas com relação a 
ele, principalmente, por não 
se tratar de uma replicação 
de capacidade produtiva. 

Existem incentivos a empreendedores com ideias de produtos 
mas que não possuem recursos para torná-las reais.

Com um mercado de trabalho cada vez mais concorrido, 
profissionais com idades mais avançadas, em alguns casos, 
têm passado por dificuldades em processos de seleção e 
entrevistas de emprego. Muitos apontam que o etarismo 
—discriminação contra pessoas baseadas em estereótipos 
de idade — é a principal razão para esse fenômeno.

De acordo com Thaisa Batista, graduada em Administra-
ção de Empresas pela UFPR e fundadora da abler, startup 
que visa trazer agilidade e efetividade aos processos seleti-
vos, os profissionais de RH devem se atentar a esse ponto 
desde o início do processo de recrutamento. “Esse é um 
cuidado que tem que ser tomado desde o início da seleção 
e, até mesmo, na própria descrição da vaga. É importante 
não utilizar uma linguagem tão expressiva, repleta de 
gírias e dialetos voltados ao público mais jovem”, relata.

Para a empresária, as imagens de divulgação também 
devem mostrar uma diversificação no campo da idade. 
“Acredito que não seja intencional, mas é muito raro ver 
uma identidade visual de divulgação que utilize pessoas 
que aparentam ter uma idade mais avançada. Isso ajuda a 
aumentar pré-julgamentos em relação à idade, por exem-
plo, de que pessoas mais velhas não tenham habilidade 
em aprender coisas novas e se desenvolver no ambiente 
de trabalho. É importante ir na contramão desse movi-
mento e acolher pessoas mais velhas nos processos de 
seleção”, pontua.

Plataformas de recrutamento podem acolher trabalha-
dores com idades mais avançadas com atitudes que, se 
aplicadas da maneira correta, podem aumentar o número 
de pessoas capacitadas sendo inseridas no mercado de 
trabalho. “O primeiro passo é que no campo de cadastro da 
vaga não conste uma idade específica para a oportunidade 
de trabalho. Além disso, é importante que as plataformas 
de recrutamento contem com uma usabilidade prática e 
intuitiva”, aconselha Thaisa.

As empresas estão começando a valorizar seus colabo-
radores com idades acima dos 50 anos. “Recentemente 
pudemos notar que grande parte das organizações e 
startups têm tido um olhar mais acolhedor, entendendo 
quais são os valores e os recursos que um profissional 
mais experiente pode agregar. Então o mercado como um 

Esses profissionais agregam conhecimento e experiência para 
diversos segmentos da indústria.

A utilização de políticas 
públicas para o fomento 
à inovação nas empresas

O anseio por aumentar a competitividade do Brasil perante países desenvolvidos e emergentes torna-
se cada vez mais claro

compra de equipamentos já 
existentes, modernizando 
e inovando seus processos, 
ou por aquelas que vão 
desenvolver seu próprio 
equipamento, seja de forma 
autônoma ou em parceria 
com outras instituições, 
como as universidades.

Neste sentido, além da pro-
moção de investimentos em 
Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D), existem também 
incentivos a empreendedo-
res que possuem ideias de 
produtos e soluções, mas 
não possuem recursos para 
torná-las reais. Dentro deste 
contexto, uma das iniciativas 
mais conhecidas, promovida 
pelo MCTI em parceria com a 
FINEP, é o Programa Cente-
lha, que oferece capacitação, 
recursos financeiros e outros 
tipos de suporte, a fim de 
impulsionar a transformação 
de ideias em negócios de 
sucesso, a partir de recursos 
a fundo perdido.

Portanto, fica nítida a 
necessidade de investir em 
inovação para potencializar 
a economia brasileira, mas 
isso deve ser feito com as-
sertividade, partindo de uma 
linha de crédito que ofereça 
condições confortáveis ou 
de incentivos que sejam 
adequados à realidade e aos 
objetivos da empresa. 

 
(*) - É Coordenadora de Serviços do 
FI Group, consultoria especializada 

na gestão de incentivos fiscais e 
financiamento à P&D 

(https://br.fi-group.com/).
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Além disso, a depender do 
porte, do setor de atuação 
e do tipo de investimento 
idealizado, é possível que a 
empresa avalie a utilização 
de um apoio distinto para 
sua necessidade. 
	 •	Linhas de crédito como 

oportunidade de fo-
mento à inovação  -  No 
Brasil, existem incentivos 
e financiamentos públi-
cos que visam amparar 
as empresas oferecendo 
recursos que ampliem a 
possibilidade de sucesso 
no desenvolvimento de 
iniciativas inovadoras nas 
mais diversas esferas. 

Desde aquisição de equi-
pamentos (nacionais ou im-
portados) que modernizem 
a produção ou viabilizem 
o aumento da eficiência 
hídrica ou energética, trei-
namentos de equipes, bem 
como contratação ou aqui-

sição de softwares, levando 
em consideração todos os 
segmentos da economia, 
como agro, comunicação e 
indústria, por exemplo.

Diante deste contexto, a 
Financiadora de Estudos e 
Projetos (FINEP), vincula-
da ao Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), oferece incentivos 
e oportunidades que con-
tribuem para fomentar a 
inovação tecnológica nas 
empresas, alterando sua 
forma de atuação em relação 
às adversidades, por meio 
de linhas de crédito direto 
ou descentralizado.

Essas oportunidades 
abrangem empresas em di-
versos níveis de maturidade 
e podem ser obtidas por 
companhias com processos 
avançados, como as que 
idealizam a automatização 
de uma linha a partir da 

O tópico “finanças” ain-
da é um tabu social e isso 
impacta negativamente no 
planejamento financeiro de 
microempreendedores, pois 
tal gestão pode soar complexa 
para muitos. Como resultado, 
os empreendedores podem ter 
muita dor de cabeça na hora de 
lidar com as finanças pessoais 
e com o caixa. 

Para ensinar como fazer um 
planejamento financeiro de for-
ma correta, o GetNinjas, maior 
aplicativo para contratação 
de serviços do país, elencou 
quatro dicas para profissionais 
autônomos. Confira:

1 - A tecnologia é uma 
aliada - Aplicativos e plani-
lhas podem auxiliar aqueles 
que desejam criar uma rotina 
de controle de gastos. Utilizar 
essas ferramentas diariamente 
trará mais segurança ao seu 
bolso e às suas finanças, além 
de proporcionar um controle 
melhor sobre as suas finanças 
e investimentos.

2 - Anote seus gastos - Ape-
sar de não ser recomendável, 
muita gente não anota seus 
gastos, o que pode acarretar 
em dores de cabeças e prejuízos 
futuramente. Sendo assim, é 
importante entender que o pla-
nejamento financeiro começa 
a partir de anotações de todos 

os seus gastos, trazendo assim, 
segurança sobre o quanto você 
tem e o quanto já gastou. É de 
extrema importância anotar 
todos os gastos, até mesmo uma 
bala que foi comprada durante 
o dia deverá ser incluída na 
planilha de gastos. 

3 - Listas são bem-vin-
das - Para evitar compras 
superfaturadas ou até mesmo 
desnecessárias, é importante 
comparar preços e fazer uma 
lista com quais produtos real-
mente são necessários. O bom 
e velho bloquinho de anotações 
ajuda a manter o foco na hora 
das compras e assim, diminuir 
os gastos desnecessários.

4 - Trace metas e objetivos 
- Ter um planejamento finan-
ceiro ajudará o microempre-
endedor a traçar um caminho 
mais seguro para que as metas 
sejam alcançadas. Sendo assim, 
o profissional pode estipular um 
sonho que deseja realizar e esse 
objetivo se torna um incentivo e 
tanto para que o planejamento 
financeiro seja respeitado. Ao 
definir tal meta, também é 
necessário analisar os inves-
timentos envolvidos, seja uma 
reserva de emergência, uma 
viagem, ou uma casa própria. 

Fonte e mais informações: (ht-
tps://www.getninjas.com.br/).

Quatro dicas para controlar 
gastos excessivos

Como aproveitar o potencial dos 
profissionais com mais de 50 anos

todo tem notado os ganhos ao se contratar pessoas com 
idades mais avançadas”, revela.

Uma das maiores reclamações dos profissionais acima dos 
50 anos é a falta de um contato apropriado após o processo 
seletivo em caso de não ter sido um dos selecionados para 
a vaga. Para a fundadora da abler é preciso estar atento a 
isso e, se possível, fazer um contato individualizado para 
apresentar essa informação ao candidato.

“Pode ser válido apresentar claramente quais são os cri-
térios utilizados no momento de cada etapa do processo, 
revelando os motivos para a desclassificação em questão. 
É importante associar esse motivo a uma justificativa 
plausível, seja ele com relação à escolaridade ou algum 
conhecimento técnico relacionado ao cargo”, explica.

Na opinião de Thaisa, esses profissionais agregam co-
nhecimento e experiência para diversos segmentos da 
indústria, sendo necessários em vários sentidos dentro 
de uma empresa. “Quando se pensa em profissionais de 
50 anos ou mais, pensamos em indivíduos que tenham 
valores sólidos, com anos de experiências profissionais 
que os tornaram as pessoas que eles são hoje. Isso enri-
quece os princípios empresariais e a própria cultura da 
empresa”, finaliza. - Fonte e outras informações: (https://
abler.com.br/).
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PWPWPWPWPWA S/AA S/AA S/AA S/AA S/A
CNPJ: 04.455.612/0001-20

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2.021 e de 2.020 - (Em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais

Ativo       2.021       2.020
Circulante          406          421
Disponibilidades 1 16
Impostos a compensar
  e outros créditos 405 405
Não Circulante          175          165
Créditos e valores a receber          175          165
Bens em Consignação 174 174
Bloqueio Judicial 1 (9)
Permanente            25            40
Imobilizado de uso              -              -
Outras Imobilizações de uso 760 760
Depreciação Acumulada (760) (760)
Intangível            25            40
Ativos Intangíveis 277 277
Amortização Acumulada        (252)        (237)
Total do Ativo 606 626

Passivo       2.021       2.020
Circulante          914          845
Empréstimos e financiamentos - 2
Contas a pagar 914 843
Patrimônio Líquido        (307)        (218)
Capital social 467 467
Prejuízos acumulados        (774)        (685)
Total do Passivo 606 626

Demonstração dos Fluxos

Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido

Capital Prejuízos
social acumu-

subscrito        lados  Total
Saldos em 31/12/19             467           (575)   (108)
Prejuízo do exercício                 -           (111)   (111)
Saldos em 31/12/20             467           (686)   (219)
Prejuízo do exercício                 -           (89)     (89)
Saldos em 31/12/21 467 (775) (308)

   2.021    2.020
Fluxo de Caixa das
  Atividades Operacionais        (14)            -
Prejuízo ajustado        (74)        (95)
Prejuízo do exercício (89) (109)
Depreciação e amortização 15 14
Aumento / redução de ativos:        (11)       125
- Impostos a recuperar
  e outros créditos (1) (1)
- Bloqueios judiciais (10) 126
Aumento/redução de passivos:        71        (30)
- Contas a pagar 71 (30)
Fluxo de Caixa Proveniente das
  Atividades de Investimentos            -            -
Imobilizado e Intangível adquiridos - -
Fluxo de Caixa Proveniente das
  Atividades de Financiamentos         (2)            -
Empréstimos e mútuos          (2)            -
(Redução) Aumento Líquido
  no Caixa e Equivalentes (16) -
Caixa e equivalente de caixa
  no início do exercício 17 17
Caixa e equivalente de caixa
  no fim do exercício           1         17
(Redução) Aumento Líquido
  no Caixa e Equivalentes (16) -

Notas Explicativas às
Demonstrações Financeiras

1 Contexto Operacional e Principais Práticas
Contábeis: A empresa tem como atividade o de-
senvolvimento de negócios de fomento mercantil;
As demonstrações financeiras foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis previstas na le-
gislação societária e fiscal; O resultado é apurado

Roberto Carlos Pestana - Diretor
Renata Maximino de Lima

Contadora - CRC/SP 1SP 201.407/O-7

Demonstração do Resultado
    2.021     2.020

Receitas operacionais            1            1
Receitas de operação
  de factoring e serviços - -
Deduções e impostos incidentes 1 1
Outras receitas /
  despesas operacionais        (90)      (110)
Despesas gerais e administrativas (89) (109)
Receitas / despesas financeiras (1) (1)
Resultado operacional        (89)      (109)
Imposto de renda
  e contribuição social            -            -
Prejuízo do Exercício (89) (109)
pelo regime de competência e os ativos circulantes
são demonstrados aos seus valores prováveis de
realização. O passivo circulante é demonstrado por
valores conhecidos ou calculáveis; O imobilizado é
demonstrado ao custo de aquisição deduzido da
depreciação acumulada. A vida útil é de 5 a 10 anos.
2 Capital Social: O capital social em 31 de dezem-
bro de 2021 é de R$ 466.680,37 (Quatrocentos e
Sessenta e Seis Mil, Seiscentos e Oitenta Reais,
Trinta e Sete Centavos), dividido em 426.680 (qua-
trocentas e vinte e seis mil seiscentas e oitenta)
ações ordinárias nominativas, inconversíveis em
outras formas, sem valor nominal. As ações são

indivisíveis em relação à sociedade e a cada uma
das ações ordinárias corresponderá o direito a um
voto nas deliberações da Assembleia Geral não
Computados os votos em branco.

SIFRA S/ASIFRA S/ASIFRA S/ASIFRA S/ASIFRA S/A
CNPJ: 03.729.970/0001-10

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2.021 e de 2.020 - (Em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais

Ativo       2.021       2.020
Circulante     84.280     89.184
Disponibilidades 32.780 29.629
Contas a receber de clientes 46.878 53.610
Impostos a compensar
  e outros créditos 4.622 5.945
Não Circulante       3.613       5.016
Créditos e valores a receber       3.613       5.016
Bens em Consignação 1.964 3.622
Bloqueio Judicial 1.649 1.394
Permanente       9.904       9.825
Imobilizado de uso       5.640       4.937
Outras Imobilizações de uso 11.151 9.765
Depreciação Acumulada (5.511) (4.828)
Intangível       4.264       4.888
Ativos Intangíveis 15.364 13.394
Amortização Acumulada    (11.100)     (8.506)
Total do Ativo 97.797 104.025

Passivo       2.021       2.020
Circulante     89.285     83.203
Empréstimos e financiamentos 22.145 17.733
Fornecedores 1.273 656
Contas a pagar 64.774 64.136
Obrigações tributárias 883 640
Obrigações trabalhistas 4 4
Dividendos a pagar 206 34
Não Circulante       1.334          486
Provisões para contingências 1.334 486
Patrimônio Líquido       7.179     20.336
Capital social 175.000 150.000
Capital a Integralizar (9.526) -
Reserva de capital 10.990 15.615
Prejuízos acumulados (169.285) (145.279)

Total do Passivo 97.797 104.025

Demonstração do Resultado
    2.021     2.020

Receitas operacionais   22.206   29.395
Receitas de operação de
  factoring e serviços 23.265 30.873
Deduções e impostos incidentes (1.059) (1.478)
Outras receitas/
  despesas operacionais (46.625) (50.626)
Despesas gerais
  e administrativas (38.522) (46.940)
Despesas tributárias (549) (492)
Despesas comerciais (1.257) (1.653)
Receitas / despesas financeiras (1.079) 3.988
Outras receitas/
  despesas operacionais (5.218) (5.529)
Resultado operacional (24.419) (21.231)
Resultado não operacional 412 249
Imposto de renda
  e contribuição social            -            -
Prejuízo do Exercício (24.007) (20.982)Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Adianta- Reserva
mento para de Ágio

Capital (-) Capital futuro na Prejuízos
social  a inte-  aumento  Emissão Ações em acumu-

subscrito      gralizar     de capital  de Ações tesouraria         lados     Total
Saldos em 31/12/19      120.000                  -             7.252       24.225       (21.131)    (124.302)     6.045
Prejuízo do exercício - - - - - (20.981) (20.981)
Aumento de capital 30.000 - (7.252) - - - 22.747
Venda de ações - - - - 13.478 - 13.478
Amortização da
  reserva de capital - - - (953) - - (953)
Saldos em 31/12/20 150.000 - - 23.272 (7.653) (145.283) 20.336
Prejuízo do exercício - - - - - (24.007) (24.007)
Aumento de capital 25.000 (9.526) (1) - - - 15.474
Venda de ações - - - (3.538) - - (3.538)
Amortização da
  reserva de capital                 -                  -                     -                -         (1.086)                 -   (1.086)
Saldos em 31/12/21 175.000 (9.526) (1) 19.734 (8.739) (169.290) 7.179

Demonstração dos Fluxos
    2.021     2.020

Fluxo de Caixa das
  Atividades Operacionais   (8.754)   (2.463)
Prejuízo ajustado (19.882) (17.903)
Prejuízo do exercício (24.007) (20.981)
Provisão para contingências 848 (18)
Depreciação e amortização 3.277 3.096
Aumento / redução de ativos:     9.458   17.901
- Contas a receber 6.732 22.013
- Impostos a recuperar
  e outros créditos 1.323 (2.558)
- Bens em consignação 1.658 (1.630)
- Bloqueios judiciais (255) 76
Aumento/redução de passivos:    1.670   (2.461)
- Fornecedores 617 (533)
- Dividendos a pagar 172 (122)
- Obrigações tributárias 243 172
- Contas a pagar 638 (1.978)
Fluxo de Caixa Proveniente das
  Atividades de Investimentos   (3.356)   (2.939)
Imobilizado e Intangível adquiridos (3.356) (2.939)
Fluxo de Caixa Proveniente das
  Atividades de Financiamentos  15.262   31.215
Aumento de capital, ágio na emissão
  e compra/venda de ações 10.850 21.794
Compra de ações - 13.478
Empréstimos e mútuos     4.412   (4.057)
(Redução) Aumento Líquido
  no Caixa e Equivalentes 3.152 25.813
Caixa e equivalente de caixa
  no início do exercício 29.629 3.816
Caixa e equivalente de caixa
  no fim do exercício   32.781   29.629
(Redução) Aumento Líquido
  no Caixa e Equivalentes 3.152 25.813

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1 Contexto Operacional e Principais Práticas
Contábeis: A empresa tem como atividade o de-
senvolvimento de negócios de fomento mercantil;
As demonstrações financeiras foram elaboradas
de acordo com as práticas contábeis previstas na
legislação societária e fiscal; O resultado é apura-
do pelo regime de competência e os ativos
circulantes são demonstrados aos seus valores
prováveis de realização. O passivo circulante é de-
monstrado por valores conhecidos ou calculáveis;
O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição
deduzido da depreciação acumulada. A vida útil é de
5 a 10 anos. 2 Capital Social: O capital social em 31
de dezembro de 2021 é de R$ 175.000.000 e é re-
presentado por 119.000.000 de ações ordinárias
nominativas inconversíveis em outras formas, sem
valor nominal e 56.000 ações preferenciais nomi-

nativas, inconversíveis em outras formas, com valor
nominal de R$ 1.000,00 e com direito ao recebi-
mento mensal de dividendos fixos equivalentes a
140% da taxa média divulgada pelo Banco Central
do Brasil, para cada mês calendário corresponden-
te, como prática pelo mercado interbancário para
os Certificados de Depósito Interbancário - CDI,
calculados com base no valor nominal unitário de
cada ação preferencial que esteja totalmente inte-
gralizada e devidos até o último dia do mês subse-
quente ao de competência, pagos à conta de re-
servas de capital e/ou de lucros acumulados, sem
direitos a voto, de participação de quaisquer lu-
cros remanescentes da Sociedade, de participação
de juros de capital próprio e de participação de au-
mentos de capital decorrentes da capitalização de
quaisquer reservas ou lucros.

Luis Geraldo Schonenberg - Diretor          •          Renata Maximino de Lima - Contadora - CRC/SP 1SP 201.407/O-7

Elena Empreendimentos
da Livre Empresa Nacional S/A.

CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501
Ata de Assembleia Geral Ordinaria Realizada em 16 de Maio de 2022

Data, Hora e Local - 16 de maio de 2.022 às 10:00 hrs, na Av. 9 de Julho, nº 3228, sala 1209, 12º andar, São
Paulo - SP. Presenças - Acionista representando dois terços do capital social, conforme se verifica pela
assinatura constante no “Livro de Presença de Acionistas”. Convocação - Edital de convocação publicado
no jornal Empresas & Negócios de São Paulo nas edições de 19, 20 e 21/04/2022. Mesa - Presidente da
Mesa: Noéli Ferreira Terres, e para Secretária da Mesa: Flávia Pereira Ribeiro. Ordem do Dia - a)
Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras,
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; b) Reeleição dos membros da diretoria da
sociedade pelo período de 02(dois) anos; c) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: a) Foram
aprovados pela unanimidade dos acionistas presentes: a) O Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e
as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31.12.2021, publicados no jornal
Empresas & Negócios de São Paulo em 14.04.2022; b) A sra. Presidente informou aos presentes que para
melhor atender aos objetivos sociais e equacionar a prazo da Assembleia Geral Ordinária com a eleição da
Diretoria que venceria em dezembro de 2022, fazia-se necessário antecipar a eleição, o que foi aprovada
pela unanimidade dos acionistas presentes. b.1. Diante do acima deliberado procede-se a eleição da
diretoria pelo período de 02 (dois) anos a partir da presente data, dos seguintes membros: a) Para
Diretora Presidente, foi reeleita, Noéli Ferreira Terres, brasileira, divorciada, empresária, portadora da
cédula de identidade RG nº 35.926.335-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 723.147.969-34, com endereço
comercial na Avenida 9 de Julho, nº 3228, 12º, sala 1209, São Paulo/SP, cujo pró-labore deverá ser
fixado pela diretoria, e para o cargo de Diretora Vice-Presidente, foi reeleita, Flávia Pereira Ribeiro,
brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 25281592 SSP/SP, inscrita no
CPF/MF nº 205.503.418-97, com endereço comercial na Avenida 9 de Julho, nº 3228, 12º, sala 1209, São
Paulo/SP, cujo cargo não ensejará remuneração. Declaração de Desimpedimento - As diretoras ora
reeleitas expressamente declaram que não se encontram impedidas legalmente de exercer a
administração da sociedade. c) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a
presente assembleia, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada por todos os
presentes. São Paulo, 16 de maio de 2022. Presidente da mesa Noéli Ferreira Terres e Secretária da
mesa Flávia Pereira Ribeiro; Acionista presente: Noéli Ferreira Terres; Diretoras Reeleitas: Noéli
Ferreira Terres e Flavia Pereira Ribeiro. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Noéli
Ferreira Terres - Presidente da Mesa, Flávia Pereira Ribeiro - Secretaria da Mesa. Diretoras
Reeleitas: Noéli Ferreira Terres - Diretora Presidente, Flávia Pereira Ribeiro - Diretora Vice-Presidente.
Acionista Presente: Noéli Ferreira Terres. JUCESP sob nº 265.077/22-9 em sessão de 25.05.2022.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta 

CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022
01- DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas e quin-
ze minutos, na sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Pau-
lo.  02 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselhei-
ros Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz 
Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Regina Annes Guimarães e Marco Antonio Antunes. Ausente o Conselheiro 
Antônio Mourão Guimarães Neto. 03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo An-
nes Guimarães e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - ORDEM DO DIA: Atualização da Política de 
Gestão Integrada de Riscos e de Capital. 05 – DELIBERAÇÕES: Discutida amplamente a matéria, os membros do 
Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram a atualiza-
ção da Política de Gestão Integrada de Riscos e de Capital, com vigência até 28/04/2023, cujo documento faz parte in-
tegrante desta ata e encontra-se arquivado no Portal do Conselho de Administração. 06 – ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, 
em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, 
Dorival Dourado Junior, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia 
Dominicale e Marco Antonio Antunes. RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente da Mesa, DEISE PEIXOTO DOMIN-
GUES - Secretária da Mesa. JUCESP nº 254.159/22-9 em 20.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Brasil Color S/A Tinturaria Indústria e Comércio
C.N.P.J. 60.725.033/0001-20 - NIRE: 035.300.055.853

Ata da Assembléia Geral Ordinária datada em 30 de abril de 2022
Aos 30/04/2022, às 10h, em sua sede social em SP/SP, os acionistas que representam o capital so-
cial da empresa, reuniram-se em assembléia, conforme haviam sido convocados através de avisos 
pessoais, conforme faculta a lei. Na presidência assumiu o Sr. Antonio Salomão e como secretária a 
Sra. Lucia Esther Faria Salomão. Ordem do dia e Deliberações: a) O Relatório da Diretoria e o Balanço 
Geral com a Demonstração de lucros e perdas referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021. O 
mesmo não foi publicado conforme faculta o artigo 294 da lei 6404/76, com a alteração do artigo 2º 
da lei 10194/2001; b) Prejuizo no exercício de 2021 no valor de R$ 215.122,18, que será acumulado 
aos prejuízos anteriores; c) foram reeleitos como diretores os Srs. Antonio Salomão, Advogado, RG 
2.695.170-8 e CPF. 026.155.338-00 e João Laterza, indústrial, RG 1.567.794-1 e CPF. 026.155.258-
91. A gestão dos diretores será exercida nos anos de 2022, 2023 e 2024. Dita gestão findará na 
realização e registro da Assembléia que ocorrerá até 30/04/2025. Os diretores afirmam que não estão 
incursos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, de acordo com a deliberação nº 11 
da JUCESP de 31/07/1980;  d) Não haverá a instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2022. 
Nada mais, lavrou-se a ata. Assinaturas. aa) Antonio Salomão - Presidente da mesa e Lucia Esther 
Faria Salomão - Secretária. Acionistas presentes: Dora Faria Baptista, Sidney Batista, Wanderney 
Baptista, Rudney José Baptista, João Laterza, Marly Faria Laterza, Antonio Salomão e Lucia Esther 
Faria Salomão. JUCESP n° 265.620/22-3 em 25/05/2022, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis
CNPJ/ME 49.656.192/0001-88 - NIRE 35.300.039.09

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Senhores Acionistas da Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis (“Companhia”)
convocados, conforme disposto no artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 8 de junho de 2022, às
10:00 horas, na sede da Companhia, na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Avenida
Paulo Ayres, nº 240, CEP 06767-220, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos; c) Eleição dos
membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a Assembleia Geral Ordinária
que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2023; e d) Fixação do limite da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o
exercício social de 2022. Os documentos de suporte necessários às deliberações constantes da ordem do
dia encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia, nos termos dos avisos
publicados na forma do art. 133 da Lei no 6.404/76 e serão publicados até 5 (cinco) dias antes da realização
da Assembleia Geral Ordinária, em atenção ao §3º do referido artigo. Taboão da Serra, 30 de maio de 2022.
Riccardo Arduini - Presidente do Conselho de Administração.                                              (31/05, 01 e 02/06)

Leonardo Coelho (*)

Dentre todos os meca-
nismos disponíveis 
no mercado, o agente 

virtual de voz, que é um 
voicebot, é sem dúvida, um 
instrumento poderoso a ser 
investido pelas empresas. 

Altamente beneficiado 
pelos avanços tecnológicos, 
envolto em inteligência arti-
ficial, o desenvolvimento de 
agentes de voz humanoides 
já se tornou uma realidade 
no universo corporativo. 
Programados para resolver 
as dúvidas mais presentes dos 
consumidores, trazem em sua 
essência uma objetividade 
extremamente importante 
para a satisfação dos clientes.
	 •	Quais os benefícios do agente virtual de 

voz para o atendimento ao cliente?  -  A 
facilidade e agilidade em solucionar uma de-
manda são fatores cruciais valorizados pelos 
usuários. Quando resolvidos com eficácia, 
a credibilidade na marca e a confiança em 
seu atendimento se tornam imensamente 
favorecidos, fazendo com que os clientes se 
sintam seguros para tirar dúvidas sobre os 
produtos ofertados, renegociar dívidas, ou 
qualquer outra solicitação.

Todos esses ganhos podem, ainda, ser conquis-
tados via um excelente custo-benefício – levando 
em consideração a superação dos gastos de um 
atendente humano quando comparado com o 
agente virtual de voz. Mesmo se tratando de 
um recurso tecnológico, a qualidade na con-
versação permanece elevada, contribuindo para 
uma satisfação de relacionamento que, quando 
não correspondida, pode ocasionar em sérios 
problemas para a reputação da empresa.

Em um relatório divulgado pelo New Voice 

O desenvolvimento de agentes de voz humanoides já se 
tornou uma realidade no universo corporativo.

Planejamento 
financeiro requer 

atenção para 
Empresas

O planejamento financeiro 
é a porta de sucesso para as 
empresas e exige um cui-
dado especial nos negócios, 
independente da estrutura e 
segmento. De acordo com o 
IBGE, 48% das companhias 
brasileiras não conseguem 
permanecer gerenciando as 
empresas e acabam fechando 
as portas. A falta de planeja-
mento financeiro é um dos 
motivos. Administrar um 
empreendimento não é fácil 
e exige muita organização de 
uma empresa. 

De acordo com André 
Minucci, CO/Fundador e 
mentor de empresários de 
diversos segmentos, o pla-
nejamento e organização 
financeira são fundamentais. 
“Estudar novos mercados 
e montar planos de ação B, 
C para o seu negócio, isso 
vai ajudar nas metas da sua 
empresa”, afirma. A gestão é 
um conjunto de ações rela-
cionadas ao planejamento e 
análise de todas as atividades 
financeiras. Um bom contro-
le financeiro empresarial é 
definido por alguns fatores. 
São eles:
	 •	Fluxo de caixa - É a 

atividade responsável 
por acompanhar a cir-
culação de dinheiro da 
sua empresa. Ele monito-
ra, através de registros 
diários, as entradas e 
saídas.De acordo com o 
especialista André Mi-
nucci, através do fluxo de 
caixa, é mais fácil ver se 
você está seguindo o seu 
planejamento financeiro.

	 •	Planejamento finan-
ceiro - Através do plane-
jamento financeiro é 
possível projetar gastos 
para o seu negócio. Ele 
garante que você vai 
utilizar os seus recursos 
da melhor forma possível.

	 •	Acompanhe o seu 
capital de giro - São os 
recursos financeiros que 
a empresa tem para arcar 
com seus custos, salários, 
aluguéis, dentre outros. 
“Assim, é muito impor-
tante ter atenção quanto 
aos investimentos e de-
mais gastos da empresa, 
para que o negócio não 
fique sem capital de giro”, 
complementa André. 

	 •	Margem de lucro - Cal-
cular a margem de lucro 
é importante na hora de 
realizar ou de monitorar 
o caixa. É através dela 
que se calcula o lucro e 
assim, consegue-se ter a 
certeza de que o negócio 
é vantajoso. Para calcular 
a margem de lucro, o 
empreendedor deve-se 
levar em consideração a 
execução do serviço e os 
valores que são cobrados 
no mercado. 

	 •	Cuide da saúde finan-
ceira do seu negócio - A 
saúde financeira significa 
planejamento para o seu 
negócio. O empreendedor 
pode antecipar situações 
e verificar o que será 
necessário para manter 
a empresa funcionando. 

  “Para garantir a saúde 
financeira da empresa, 
é necessário ter sempre 
esse valor de reserva, 
montando um calendário 
ou um controle das des-
pesas para utilizar o míni-
mo possível. Portanto, 
dedique tempo para esse 
item importante. Isso fará 
toda a diferença, isso traz 
mais segurança para o 
negócio”, afirma André. O 
apoio de um profissional 
especializado é funda-
mental para organizar 
todos esses fatores. 

Afinal, de nada adianta 
estabelecer um sistema de 
gestão, colocar tudo no papel, 
se a empresa não desenvol-
ver processos e colocar em 
prática. Profissionais capa-
citados são indispensáveis 
para o sucesso, permitindo 
que as Pequenas e Médias 
Empresas tenham um bom 
planejamento financeiro e, 
consequentemente, bons 
resultados na empresa. - 
Fonte e outras informações: 
(https://minuccirp.com.br/).

Voicebot: a inteligência artificial 
fortalecendo o atendimento ao cliente
Garantir um atendimento próximo e assertivo é um desafio constante no mundo corporativo. É preciso buscar sempre por 
alternativas que tragam a melhor experiência possível, através de uma comunicação personalizada, veloz e eficiente.

precisa ser adaptada para 
cada negócio, conforme 
seu segmento de atuação, 
metas e exigências de seus 
consumidores. Por isso, 
estes profissionais deverão 
compreender a fundo cada 
um desses pontos, criando 
um fluxo aderente ao seu 
público-alvo.

Uma vez entregue, o 
ciclo de operação deve 
continuar sendo aprimo-
rado constantemente, em 
prol de uma entrega de 
atendimento mais per-
sonalizado possível. A 
companhia deve sempre 
acompanhar as tendências 
de seu mercado, o que está 
sendo exigido e, atualizar o 
agente virtual de voz para 
que acompanhe os pedidos 
de seus consumidores.

Mesmo diante da intensa popularidade dos 
canais de atendimento por mensageria, o agente 
virtual de voz se torna uma ótima solução para 
agilizar e otimizar a resolução de inúmeras 
dúvidas dos consumidores. Para aqueles que 
querem finalizar a comunicação em outra pla-
taforma, as empresas podem conciliá-lo com 
outros canais de atendimento, permitindo 
que o usuário escolha aquele que lhe for mais 
confortável.

Vale ressaltar que, até hoje, a voz é um 
dos meios de comunicação mais inclusivos 
do mercado, capaz de abordar a maior parte 
do público com maior desempenho do que 
diversas outras ferramentas. Sempre vise 
implementar soluções que tragam um fluxo 
permanente e amigável na conversa, priorizan-
do uma experiência excepcional – assim, seu 
cliente, certamente, lembrará e recomendará 
sua marca para futuras compras.

(*) - É Head de Customer Sucess e Product Manager do Voice 
Bot na Pontaltech, empresa especializada em comunicação 

omnichannel (www.pontaltech.com.br).
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Media, cerca de 74% dos clientes afirmam que 
deixam de procurar pela marca novamente caso 
tenham uma experiência negativa.  Financeira-
mente, o estudo identificou uma média de US$ 
62 bilhões de prejuízos anualmente, em casos 
de atendimentos ineficazes. 

Quanto mais precisa, clara e direcionada for 
a comunicação e informação ao público-alvo, 
melhor será sua performance no mercado – de-
mandas que essa tecnologia pode, sem dúvida, 
sanar com grande assertividade.
	 •	Como implementar o agente virtual de 

voz?  -  Migrar do atendimento 100% hu-
mano para o de voz não é fácil – tanto para 
as empresas quanto para seus clientes, que 
já estavam acostumados a conversar com 
um profissional para atender suas neces-
sidades. Toda mudança exige um período 
de adaptação, e o mesmo ocorrerá com a 
implementação do agente virtual de voz.

Contar com o apoio de uma equipe especia-
lizada no ramo será fundamental. A tecnologia 
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Coisa de cinema. Durante muito tempo, essa era a grande definição que surgia, quando temas como Inteligência Artificial, 
Automação e Robôs apareciam nas discussões. Também pudera: dos Jetsons ao Exterminador do Futuro, a transformação 

tecnológica sempre foi assunto dos mais férteis às produções de ficção científica e até mesmo de animação.

Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 31 de maio de 20224
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Tecnologia

qualquer ingerência humana o que tem feito com 
que a hiperautomação seja cada vez mais pesquisa-
da e buscada pelas lideranças. Segundo análise do 
Gartner, este mercado deverá movimentar mais de 
600 bilhões de dólares em 2022, contra pouco mais 
de US$ 480 bi registrado em 2020. 

A explicação para essa alta procura encontra razão, 
também, no atual cenário das companhias como um 
todo. Com o modelo de trabalho híbrido ganhando a 
atenção das companhias de todo o globo, não é de 
se estranhar que ferramentas que ajudam a otimizar 
as tarefas estejam, de fato, ampliando sua presença 
na lista de prioridade dos conselhos e gestores de 
tecnologia. 

Aliás, esse é um dos pontos que mais mudaram 
em relação ao passado distante da automação. Se 
antes muitos perguntavam se o avanço da Inte-
ligência Artificial e dos Robôs iria provocar o fim 
dos trabalhos humanos, a verdade, agora, é que a 
tecnologia inteligente pode justamente funcionar 

Sandra Maura (*)
 

Mas os tempos mudaram e, hoje, a combina-
ção destes e outros recursos da tecnologia 
não são mais tendências para o futuro. 

Ao contrário, todas essas ideias já estão mudando 
radicalmente nossas rotinas de trabalho, tornando 
tarefas complexas e repetitivas em ações muito mais 
fáceis de serem feitas. 

Graças ao avanço das soluções de hiperautomação, 
por exemplo, estamos caminhando para um ambiente 
no qual a própria tecnologia é capaz de nos ajudar 
a tomar decisões e executar as tarefas em nosso 
expediente. 

Aos poucos, as máquinas entram em cena não 
mais para lutar contra a humanidade (ou defendê-la 
de um mal supremo), mas sim para tornar o dia a 
dia das operações muito mais assertiva e eficiente, 
eliminando gargalos que a nossa decisão humana 
(manual) poderia levar muito tempo até resolver.  

O principal diferencial em relação a outras formas 
de automação vistas no passado, portanto, é que a 
hiperautomação foca em fazer com que o próprio 
sistema possa agir para analisar, checar e agir para 
simplificar a tomada de decisões dentro dos negó-
cios, cruzando e analisando milhares de dados em 
tempo real. 

Por meio da combinação de ferramentas como 
Automação Robótica de Processos (RPA – do inglês 
Robotic Process Automation), Aprendizado de Má-
quina e Inteligência Artificial (IA), estas soluções 
identificam eventuais gargalos e ajustam suas pre-
missas para aumentar a eficiência dos processos da 
operação como um todo – sem qualquer ação manual. 

É justamente essa habilidade de tomar decisões 
baseadas em dados e premissas de negócios sem 

como um habilitador para que as pessoas possam 
se concentrar em atividades que vão agregar mais 
valor a suas empresas – ou, em muitos casos, para 
seus clientes. 

O conceito da hiperautomação tem exatamente 
este objetivo: reduzir tarefas manuais repetitivas, 
burocráticas e mais suscetíveis aos erros, tornando 
o trabalho das equipes mais confiável e centrado no 
core business perseguido pelo time e negócio. De 
acordo com o mesmo estudo do Gartner citado acima, 
é esperado que as maiores empresas globais consi-
gam economizar até 30% dos custos operacionais 
de suas equipes por meio, justamente, das soluções 
de hiperautomação e a orquestração de processos. 

Temos de entender que a aplicação de novos con-
ceitos inteligentes está em acordo com a digitalização 
de nossa vida, muito além das rotinas de trabalho. 
É possível, hoje, otimizar questões como ocupação 
de espaços (ainda mais importante após a pandemia 
da Covid-19, quando muitas empresas saíram de 
seus escritórios para espaços menores que preci-
sam ter a quantidade de profissionais mensurada 
diariamente) e, até mesmo, o controle de versões de 
documentos processados simultaneamente a partir 
de diferentes locais.  

Em tempos marcados pela transformação rápida 
das condições, contar com ajuda para analisar va-
riáveis, acompanhar indicadores e tomar decisões 
bastante específicas e demoradas pode significar um 
alívio incomensurável às equipes, e especialmente 
para aquelas companhias que precisam lidar, por 
exemplo, para ambientes altamente regulados e que 
demandam checagem minuciosa.  

A hiperautomação, ao contrário do que alguns 
filmes do passado insistiam em nos dizer, não é uma 
tendência para roubar o papel do homem nas ope-
rações. Muito mais do que isso, a novidade trazida 
pela combinação de IA, RPA e outros mecanismos 
busca ajudar a simplificar o que nós mesmo fazemos. 

Como bem dizem especialistas das principais 
consultorias internacionais, acompanhar esse mo-
vimento de automação inteligente está longe de ser 
um diferencial de competição; hoje, eles dizem que 
trazer essas soluções é uma ação de sobrevivência 
que ajuda as marcas a lidar com estruturas mais 
enxutas, grupos mais descentralizados e informação 
mais dinâmica. 

É isso que deve guiar o pensamento dos execu-
tivos nesta jornada de transformação digital. Até 
porque, ainda é tempo de mudar o final da história 
que estamos construindo, principalmente para quem 
entender os spoilers que a própria realidade já tem 
insistido em nos mostrar.      

(*) - É CEO da TOPMIND (https://topmind.com.br/).
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HiperauToMação e os novos Modelos de 
TrabalHo na era da digiTalização 
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Informação 
confiável: raridade 

no mercado
A leitura do cenário 
econômico mundial, 
com ênfase no cenário 
brasileiro, está 
ficando cada vez mais 
complexa

Muitos agentes de 
mercado (e outros 
curiosos de plan-

tão) vêm a público dar noto-
riedade às suas “impressões 
econômicas”, mas sem 
qualquer compromisso com 
a assertividade ou rastrea-
bilidade dos comentários 
que fazem. 

Estamos vivendo uma era 
na qual os inputs, antes cha-
mados de “informações”, 
na verdade, se prestam a 
desinformar e tornar tudo 
mais nebuloso ainda, difi-
cultando cada vez mais a 
leitura do panorama de risco 
e crédito.

Hoje, tão importante 
quanto as informações ob-
tidas no processo do Know 
Your Customer - KYC - são 
as fontes destes dados e sua 
confiabilidade. E este é um 
ponto muito importante. 
Entenda: o tema aqui não 
é se o seu “fornecedor de 
informações” é confiável. 
Vai muito além disso. Cada 
vez mais precisamos nos 
certificar de que as fontes 
desses “fornecedores de in-
formações” são fidedignas. 

Todos que trabalham 
no mercado de avaliação 
de risco e crédito, KYC 
ou mesmo no Inbound de 
clientes, sabem o quanto 
a “indústria da desinfor-
mação” impacta na correta 
avaliação e emissão de um 
juízo de valor discricionário 
comprometido.

Se não fosse o bastante, 
ainda temos as dificuldades 
impostas temporalmente 
por movimentos isolados 
como a greve do Bacen, 
impedindo a divulgação 
do Boletim Focus, e pelas 
incontáveis interpretações 
distorcidas dos sinais de 
mercado.

A simples leitura de jor-
nais ou sites especializados 
pode causar desconforto 
frente ao nítido antago-
nismo entre notícias. Na 

mesma página, podemos ler 
sobre o aumento do índice 
da intenção de consumo dos 
brasileiros apontado pelo 
CNC, e ainda, uma nota da 
FGV dizendo que o cenário 
econômico da América 
Latina é o pior desde 2020.

Podemos nos deparar 
também, lado a lado, com 
a declaração do FMI em 
Davos dizendo que a eco-
nomia global enfrenta seu 
maior teste desde a Segunda 
Guerra Mundial e o fecha-
mento das bolsas asiáticas 
apresentando alguma alta, 
ainda que discreta. 

Não obstante, nos depa-
ramos com projeções do 
PIB crescendo 1,5% este 
ano, divulgadas pela equipe 
econômica, contrastando 
com expectativas bem mais 
conservadoras, da ordem de 
0,8%, por parte de bancos, 
(se bem que o Goldman 
Sachs mandou logo 1,5%!).

Com relação à inflação, 
o governo divulga índices 
inferiores a 8%, enquanto 
o mercado tem trabalhado 
na casa de dois dígitos. Para 
completar esse quadro, 
observamos a iminente 
chegada da quarta onda 
da COVID, proliferação da 
varíola símia pelo mundo e a 
eventual ocorrência profilá-
tica de um novo lockdown.

Níveis de inflação pre-
ocupantes e desemprego 
demorando a cair apontam 
para um cenário de estag-
flação e despoupança de 
longo prazo. A queda do 
efeito catalisador da renda 
complementar e substituta 
como mecanismos de incen-
tivo à retomada econômica.

Enfim, o Brasil nunca 
foi para amadores. Mas a 
correta interpretação de 
informações tem ganha-
do relevância crescente 
e maior importância nas 
organizações. E na sua 
empresa? Quais as fontes 
de informações estão sen-
do utilizadas para o KYC, 
Compliance, Governança, 
Risk & Valuation?

(*) - Economista com Especialização 
em Finanças, Administração Contábil 

e Financeira, Gestão de Negócios 
Internacionais, é sócio-diretor da B 
Capital Group, butique de negócios 

financeiro e jurídico (https://www.
bcapgroup.com/).

Ubiratan Lima (*)

D - Meio Ambiente 
Localizada no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), reconhecida 
mundialmente por seu padrão de excelência e pela busca constante 
em inovação, a Casa Valduga é certificada por usar em suas instalações 
energia elétrica proveniente de fonte limpa, totalmente renovável e 
que não agride o meio ambiente. O certificado foi emitido pela Ludfor 
Energia, empresa especializada em gestão de energia. Desde 2020, 
toda a energia elétrica consumida pela vinícola é proveniente de fontes 
incentivadas pelo Governo Federal (eólica, solar, biomassa, PCH e CGH) 
e segue padrões e metodologias internacionais, com o intuito de obter 
uma matriz energética ambientalmente limpa e sustentável, seguindo 
os princípios e os valores da empresa. Mas informações: (https://www.
casavalduga.com.br).

E - Marca Poderosa 
Pelo quinto ano consecutivo, a marca Casillero del Diablo foi destacada 
globalmente pela prestigiada consultoria inglesa Wine Intelligence, 
sendo reconhecida como a segunda marca de vinho mais poderosa do 
mundo e a primeira da América Latina. A Wine Intelligence apresenta 
anualmente o Global Wine Brand Index. Neste último relatório, foram 
entrevistados mais de 25 mil consumidores de vinho dos 25 países mais 
relevantes do setor. Isso representa 439 milhões de consumidores re-
gulares de vinho em todo o mundo. No Brasil, Casillero del Diablo é a 
marca mais forte e mais lembrada da categoria de vinhos importados, 
segundo dados da Kantar. 

F - Emissões de Carbono
A Ascenty, empresa líder no mercado de Colocation na América Latina, 
com 28 data centers próprios no Brasil, Chile e México, conquistou o 
título de empresa “carbono neutro” no Programa Brasileiro GHG Protocol, 
referente a 2021 e pelo segundo ano consecutivo. Assim, a companhia, 
pioneira em neutralizar emissões desde 2020, cumpre a meta de, em 
todo primeiro semestre, compensar 100% do carbono emitido por suas 
unidades em operação no ano anterior. Além de ter inaugurado dois 
data centers em 2021 - Hortolândia 4 e Rio de Janeiro 2 -, a Ascenty 
registrou o dobro do consumo médio anual de energia em suas infraes-
truturas, passando de 500 GWh no ano. Já o tráfego de internet dentro 
das unidades cresceu aproximadamente 300%. Saiba mais em: (https://
www.ascenty.com/sustentabilidade/).

A - Obras nas Rodovias
A população, especialistas e técnicos interessados poderão dar sugestões 
sobre as premissas na elaboração de projetos de viadutos, passarelas e 
pontes nas rodovias sob concessão. A Agência de Transporte do Estado 
de São Paulo está abrindo uma Consulta Pública com o objetivo de colher 
contribuições para o aprimoramento dos procedimentos, critérios e pa-
drões a serem adotados como parâmetros da elaboração de projetos de 
estrutura das obras de arte, estruturas que têm a finalidade de transpor 
obstáculos como vias, vales, rios entre outros, como pontes, viadutos e 
passarelas. O regulamento e a forma de participação na Consulta Pública 
encontram-se disponíveis no site (http://www.artesp.sp.gov.br), no menu 
Transparência: Audiências e consultas públicas.

B - Parceiro Oficial 
O Bmg acaba de renovar por mais três anos o contrato de Parceria 
Oficial Regional com o FC Barcelona. Com a renovação, o Bmg amplia 
a parceria e passa a ser o primeiro banco brasileiro a apoiar não só a 
equipe masculina, mas também o time feminino do gigante europeu. 
O Banco continua a oferecer aos torcedores do clube a Conta Digital 
FC Barcelona, que traz o cartão de débito e crédito internacional e 
personalizado nas cores da equipe, sem anuidade, gratuito, sem taxas, 
com cashback no crédito e no débito, PIX no crédito e saques ilimi-
tados. Com a parceria, os torcedores do clube também têm acesso à 
diversas promoções e benefícios exclusivos Saiba mais: (https://www.
bancobmg.com.br).

C - Cooperativismo de Crédito
Entre os dias 10 e 12 de agosto, em Recife, acontece o 14º Congresso 
Brasileiro do Cooperativismo de Crédito (Concred). O evento, realizado 
pela primeira vez em formato híbrido, já registra número recorde de 
mais de 2.500 inscrições presenciais, confirmando adesão expressiva 
do setor à programação que contará com mais de 20 palestrantes, de-
bates importantes e oportunidades de negócio. O tema principal será: 
“Futuros Plurais e a Essência Humana: horizontes do Cooperativismo 
Financeiro rumo à Sociedade 5.0” e objetiva promover uma reflexão sobre 
o futuro da sociedade e do mundo dos negócios, a partir de uma análise 
inovadora de cenários e tendências apresentados por especialistas de 
renome nacional e internacional. Saiba mais: (https://inscricoesconcred.
confebras.coop.br/inscricao- digital/  congressista).

G - Opções de Esportes
Tradicional ponto turístico da zona norte, o Parque Estadual Alberto 
Löfgren – Horto Floresta -  administrado pela Urbia Águas Claras desde 
abril, oferece diariamente, e de maneira gratuita, diferentes opções de 
atividades físicas. Os frequentadores podem optar por esportes mais 
intensos, como lutas e treinos de futebol, até programas mais leves, 
como yoga, bailes e aulas de coral. A agenda está dividida em três locais 
espalhados pelo parque: Polo Ecocultural, Tenda e Campo de Futebol. 
Além do cronograma de atividades físicas, o parque possui uma expres-
siva biodiversidade de fauna e flora, em meio a remanescentes de Mata 
Atlântica, e conta com diversas alternativas de lazer para toda a família, 
como trilhas, cachoeiras e programação cultural.

H - Técnicas da Arbitragem 
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) promove neste 
mês de junho o curso “Arbitragem em três fases: métodos, práticas e 
técnicas” que será ministrado entre os dias 6 e 29, sempre às segundas 
e quartas-feiras, das 9h30 às 12h30 (horário de Brasília). O evento será 
100% online, com transmissão pela plataforma Zoom ou Google Meet. 
Será aplicada a metodologia do ensino participativo com aulas guiadas, 
dialogadas, método de caso, roleplay, brainstorming e Problem-Based 
Learning – PBL. As vagas são limitadas. Para mais informações acesse 
o link de eventos da Associação: (https://www.aasp.org.br/eventos/).

I - Benefícios da LGPD
Os aspectos gerais da Lei Geral de Proteção de Dados serão discutidos 
em curso exclusivo da Escola de Lideranças da Fundação da Liberdade 
Econômica, disponível gratuitamente no portal da organização. São, ao 
todo, seis aulas, com carga horária total de uma hora e certificado de 
conclusão. O objetivo da capacitação é explanar de maneira clara e didática 
o que a Lei aborda e os benefícios proporcionados em termos de proteção 
de dados e privacidade. E o público alvo são todos os interessados em 
conhecer melhor a legislação. Mais informações e inscrições: (https://fle.
educaz.com.br/#/curso-online/lei-geral-de-protecao-de-dados/detalhe).

J - A Mais Escolhida
O estudo anual Brand Footprint, uma análise detalhada do comporta-
mento global do comprador em 2021, feito pela Kantar, líder mundial 
em dados, insights e consultoria, revelou que as famílias concentraram 
consistentemente suas escolhas em apenas 55 marcas no ano. Tornar-se 
uma dessas marcas é a chave para o crescimento no mercado de bens 
de consumo massivo. Pelo 10º ano consecutivo, a Coca-Cola continua 
sendo a marca mais escolhida do planeta, comprada 6,6 bilhões de 
vezes em todo o mundo durante o ano, um aumento de 3% em relação 
ao ano anterior, com base nas vendas para consumo dentro do lar. A 
Colgate continua como a segunda marca mais escolhida, e é a que está 
presente na maioria dos lares, com 57,3% do mundo a comprando pelo 
menos uma vez por ano. 

O empreendedor, ago-
ra, precisa se enqua-
drar em uma catego-

ria prata ou ouro, dentro de 
uma conta Gov, que seria 
uma confirmação da sua 
identidade, para garantir 
que sua empresa está regu-
lamentada.

“Essa medida foi criada 
pelo Governo Federal para 
aumentar a segurança do 
microempreendedor indivi-
dual. Antigamente, muitas 
empresas cobravam por 
um serviço gratuito e isso 
poderia gerar fraudes. Com 
a nova proposta, o próprio 
MEI assume o controle sobre 
os seus dados e CNPJ sem 
necessidade de terceiros”, 
explica o analista do Sebrae 
Rio, Eduardo de Castro.
	 •	Nível Prata - Para 

mudar o nível de bronze 
para prata, o empreen-
dedor precisa utilizar 

Agora, o próprio MEI assume o controle sobre os seus dados e 
CNPJ sem necessidade de terceiros.

Subiram os Índices de 
Confiança de Serviços 
e do Comércio

Os índices de Confiança de 
Serviços (ICS) e do Comércio 
(ICC) cresceram de abril para 
maio, segundo dados divulga-
dos ontem (30) pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV). O 
ICC subiu 7,4 pontos e atingiu 
93,3 pontos, em uma escala 
de zero a 200 pontos, o maior 
nível desde outubro de 2021 
(94,2 pontos). Já o ICS teve 
alta de 2,1 pontos e chegou a 
98,3 pontos, o maior patamar 
também desde outubro de 
2021 (99,1 pontos). 

Os seis principais seg-
mentos do ICC, que mede a 
confiança do empresariado 
do comércio do país, tive-
ram alta de abril para maio. 
O Índice da Situação Atual, 
que avalia a percepção dos 
empresários sobre o pre-
sente, subiu 8,2 pontos. O 
Índice de Expectativas, que 
avalia a confiança no futuro, 
avançou 6,1 pontos. Já no 
ICS, que mede a confiança do 
empresariado de serviços, a 
alta atingiu 9 dos 13 segmen-
tos pesquisados. O Índice de 
Situação Atual avançou 2,1 
pontos, enquanto o Índice 
de Expectativas subiu 1,9 
ponto (ABr).

A partir de amanhã, 1º 
de junho, a Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) 
passará a ser emitida em 
um novo formato. Segun-
do a Secretaria Nacional 
de Trânsito (Senatran), 
o documento ficará “mais 
moderno” e, cumprindo 
determinações legais, pos-
sibilitará o uso do nome 
social e da filiação afetiva do 
condutor que assim dese-
jar. Foi também incorpora-
do um código internacional 
utilizado nos passaportes, 
que permite ao condutor 
embarcar em terminais 
de autoatendimento nos 
aeroportos brasileiros. 

Como terá informações 
impressas em inglês e 
francês, além do portu-
guês, o documento fa-
cilitará o uso em outros 
países.  As mudanças 
estavam previstas desde 
dezembro de 2021, quan-
do o Conselho Nacional 
de Trânsito publicou a 
Resolução nº 886, que 
regulamenta especifica-

O documento terá um QR Code e poderá ser expedido nos 
formatos físico, digital ou ambos.

Novas regras de segurança para 
formalização do seu negócio

No Brasil, são mais de 13,8 milhões de donos de pequenos negócios personalizados como MEI. Para 
quem quer se formalizar como MEI ou já possui um CNPJ, o Governo Federal ampliou medidas de 
segurança e é preciso ficar atento às novas regras

A
g.

Se
br

ae A formalização do MEI é 
um passo fundamental para 
garantir benefícios fiscais até 
o acesso a crédito diferen-
ciado e garantias previden-
ciárias. Trazer sua empresa 
para a formalidade pode ser 
um fator-chave para crescer 
e abrir mercado, além de 
negociar melhores contratos 
com seus fornecedores.

Para ser um microempre-
endedor individual é neces-
sário faturar até R$ 81 mil 
reais/ano, ou seja, em média 
R$ 6.750 reais/mês, não ter 
participação em outra em-
presa como sócio ou titular 
e pode ter, no máximo, um 
empregado contratado que 
receba um salário-mínimo ou 
o piso da categoria. O MEI é 
enquadrado no Simples Na-
cional e isento dos seguintes 
tributos federais: Imposto 
de Renda, PIS, Cofins, IPI e 
CSLL. - Fonte: Sebrae-Rio. 

o aplicativo gov.br. O 
empreendedor precisa 
ter uma CNH digital, ter 
uma conta em um dos 
bancos credenciados 
pelo Governo Federal 
e, caso seja servidor 
público Federal, ter os 
dados do Sigepe valida-
dos. 

	 •	Nível Ouro - Para mu-
dar o nível para ouro, o 
MEI precisa estar cadas-
trado via reconhecimen-
to facial com bases nas 
fotos da Justiça Eleitoral 
(TSE) ou pela validação 
dos dados do Certificado 
Digital compatível com 
ICP-Brasil. 

Novo modelo da CNH começará a 
ser emitido a partir de amanhã

ções, produção e expedi-
ção da CNH. A substituição 
da CNH não é obrigatória. 
Ela será implementada de 
forma gradual para novas 
habilitações, na medida em 
que os condutores venham 
a renovar ou emitir a se-
gunda via do documento. 

Conforme previsto na re-
solução - que detalha os itens 
de segurança que passarão 
a ser adotados e apresenta 
como será o visual do docu-
mento -, a nova versão da 
carteira de motorista trará 
uma tabela para identificar 

os tipos de veículos que 
o condutor está apto a 
conduzir, bem como infor-
mações sobre o exercício 
de atividade remunerada 
do motorista e possíveis 
restrições médicas.

A nova CNH adotará uma 
nova cor. Além do verde, 
terá também o amarelo e 
novos elementos gráficos 
para dificultar a falsificação 
e fraudes. O documento 
terá um QR Code e poderá 
ser expedido nos formatos 
físico, digital ou ambos 
(ABr).
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News@TI
20 vagas em Tecnologia
@A Franq Open Banking, plataforma que conecta bancários autônomos 

(conhecidos como Personal Bankers) a instituições financeiras para 
a distribuição de produtos e serviços financeiros, está em busca de novos 
talentos no campo da tecnologia para atuação híbrida e presencial em seu 
escritório, sediado em Florianópolis. São mais de 20 vagas para cargos como 
analista de dados e de qualidade de software, pessoa desenvolvedora de 
Software - Back-end e Front-End, desenvolvedora Salesforce, engenheira 
de dados, engenheira líder de integração e Product Owner, UX/UI Designer 
– Sênior e Web Analytics, além do Banco de Talentos (https://franq.gupy.io/).

Programa de estágio da Icatu abre 
inscrições para estudantes universitários 
@O programa de estágio da Icatu está com inscrições abertas até 16 de junho 

para estudantes universitários que desejam ingressar na companhia, com 
carga horária semanal flexível de 30 horas e bolsa no valor inicial de R$ 1.500,00, no 
primeiro ano. Podem se inscrever estudantes a partir do 2º período e que estejam, 
no mínimo, a um ano e meio da formatura, matriculados nos cursos de Tecnologia 
(todos), Engenharias, Economia, Ciências Atuariais, Comunicação Social, Admi-
nistração, Direito e Ciências Contábeis. O programa de estágio tem um alto grau de 
efetivação que gira na ordem de 62%. A partir do segundo ano, o valor mensal da bolsa 
passa para R$ 1.950,00 (https://trabalheconosco.vagas.com.br/estagio-icatu?utm_
source=informativos&utm_medium=social&utm_campaign=estagio_maio.22).

São Paulo, terça-feira, 31 de maio de 2022 Negócios6

Quem é  
Giordano?

Desculpem por usar a 
primeira pessoa neste 
artigo. 

Mas não posso deixar de 
fazer uma confissão: 
perguntado sobre o 

desempenho dos senadores 
de São Paulo, citei dois. E o 
terceiro, o Giordano? Quem, 
quem? Como analista político 
há cerca de quatro décadas, 
não podia desconhecer que 
Giordano, Alexandre Luiz 
Giordano, um dos três sena-
dores de São Paulo, do PSL, 
ao lado de José Serra e Mara 
Gabrilli, ambos do PSDB. 

O senador assumiu no lugar 
do major Olímpio, que morreu 
de Covid-19 em março do ano 
passado. Fui fisgado pela teia 
do desconhecimento criada 
na esteira de suplentes sem 
história política, muitos dos 
quais são empresários, inclu-
sive Giordano, que ganham 
vagas na chapa majoritária 
ao Senado, graças ao auxílio/
ajuda/apoio financeiro dado 
ao titular. 

Uma vista d’olhos no plenário 
da Câmara Alta vai exibir boa 
parcela de desconhecidos no 
conjunto de 81 senadores. 
Alguns até conseguem entrar 
no rol de senadores destaca-
dos em função de uma ativa 
participação no plenário e nas 
Comissões. Muitos se recolhem 
à redoma, escondendo-se do 
palco da visibilidade.

O fato é que a figura de su-
plente de senador merece um 
reposicionamento. 

Não pode ser um espaço 
para negociação entre o can-
didato a titular e eventuais 
interessados, principalmente 
quando estes não têm nenhum 
contato com eleitores. Ou seja, 
o suplente pode chegar ao Céu, 
como se referia o velho cacique 
udenista Dinarte Mariz (RN) 
ao Senado, sem ganhar um voto 
do eleitor. Senador sem voto 
é, para usar a expressão de 
Gay Talese, talentoso escritor 
norte-americano, uma “Ferrari 
sem gasolina”, analogia que 
usou para mostrar Frank Si-
natra em estado gripal.

A vaga do titular, em caso 
de morte ou afastamento para 
assumir outras funções na 
administração pública, deveria 
ser ocupada pelo candidato a 
deputado que ficou na primeira 
suplência. É o que defende 
uma corrente de analistas e 
políticos, ancorados no concei-
to de que, nesse caso, estaria 
contemplada uma figura que 
disputou voto, não se tratando 
de um paraquedista da política. 
A tese tem certo fundamento, 
mas, convenhamos, parece 
injusta.

Os deputados eleitos tive-
ram mais votos ou mostraram 
maior densidade eleitoral que o 

primeiro suplente. Logo, seria 
mais justo que o mais votado 
fosse o escolhido. Tal posicio-
namento, no entanto, mexerá 
com as peças do tabuleiro 
político no Estado que sedia 
a questão. Cria problemas 
para siglas que formaram fe-
derações, muda a fisionomia 
partidária, enfim, desarruma 
a equação política.

Que outras formas poderiam 
ser discutidas? Em nossa 
análise, aquelas que contem-
plam a viabilidade eleitoral. 
O suplente de senador há de 
mostrar que passou no teste do 
eleitor, que foi às ruas, enfim, 
que não saiu de sua casa ou 
de seu escritório direto para 
a cúpula côncava do Senado. 
E como fechar o argumento? 
Com uma chapa com o nome 
do titular e de dois ou três 
suplentes, que deveriam ser 
submetidos ao voto. 

Portanto, entre os nomes dos 
suplentes, o eleitor escolheria 
o perfil que julgasse mais ade-
quado. Alguém poderá objetar: 
mais burocracia, mais dificul-
dades para o eleitor, mais de-
mora. Nada disso. Basta clicar 
o nome desejado. Desse modo, 
o Estado ganharia senadores 
legitimados pelo voto em uma 
chapa que abrigaria perfis en-
tre representantes de qualquer 
categoria profissional. Ou seja, 
qualquer cidadão(ã) poderia 
ocupar essa lista, sem restrição 
a nomes ou suspeição sobre 
intenções.

Na verdade, outros critérios 
podem melhorar o conjunto 
senatorial. Como se sabe, os 
senadores representam os 
Estados e os deputados, o 
povo. A letra constitucional, ao 
definir papéis diferentes para 
as duas casas congressuais, de 
certa forma sinaliza na direção 
dos perfis de candidatos. Os 
senadores olham para os inte-
resses da unidade federativa, 
enquanto os deputados, as 
demandas sociais, aspirações 
e expectativa das populações.

Esses dois eixos sugerem 
que candidatos a senador 
tenham uma visão mais abran-
gente de seus entes federati-
vos, aconselhando a indicação 
de perfis com mais experiência 
no trato das questões públicas. 
E candidatos à Câmara Federal 
seriam os perfis mais compro-
metidos com demandas locais 
e regionais. Um formato que 
atende a critérios subjetivos, 
mas parece justo. 

Sabemos que esse ideal po-
lítico jamais será cumprido no 
Brasil, onde o rol de questões 
está atrelado às conveniências 
político-partidárias. Ou seja, 
vamos ter de conviver com 
Giordanos por muito tempo.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Rússia: operadora começa a vender 
smartphones de segunda mão

A maior operadora de telefonia móvel da Rússia, a MTS, está começando a vender smartphones usados, 
como forma de oferecer aos seus clientes alternativas mais baratas, à medida em que a inflação sobe e 
os fabricantes ocidentais suspendem as vendas no país em função de seu ataque à Ucrânia. 

Vivaldo José Breternitz (*)

A MTS está oferecendo usados 
das marcas chinesas Huawei, 
Honor e Xiaomi, além dos fa-

bricados pela sul-coreana Samsung. 
Os aparelhos são vendidos pela 
internet ou nas lojas da operadora 
em Moscou, por preços até 50% 
menores que os dos aparelhos novos 
e com 90 dias de garantia. A MTS 
disse que em breve outras marcas 
serão oferecidas, em mais pontos 
de venda. 

Na Rússia a inflação está ao redor 
de 18%, corroendo o poder de com-
pra da população, embora seu banco 
central, não surpreendentemente, 
tenha dito que em breve a situação 
será normalizada. Já a MTS, disse 
que seu lucro líquido no primeiro 
trimestre caiu 76,2% em relação 
ao mesmo período do ano anterior, 
principalmente em função das taxas 
de juros mais altas.

A venda de smartphones de se-
gunda mão é uma boa ideia, não 

Em termos de aparelhos novos, 
quem está levando vantagem são as   
marcas chinesas, cujas vendas na Rús-
sia dobraram nas últimas semanas.  

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

do Fórum Brasileiro de IoT

Conheça cinco lugares que aceitam 
pagamento com criptomoedas

Os criptoativos surgiram a partir 
de 2008 como alternativas às mo-
edas fiduciárias, oferecendo uma 
solução digital descentralizada. En-
tretanto, rapidamente incorporaram 
outras funcionalidades e, atualmente, 
são bem mais do que “simples” meios 
de pagamento. É possível enxergá-los 
como fonte de investimento, soluções 
de engajamento e até como recursos 
de segurança da informação.

A questão é que, se há valor finan-
ceiro envolvido em sua estrutura, 
cedo ou tarde os usuários irão que-
rer utilizá-los também como meio 
de pagamento. É de olho nesse mo-
vimento que muitos setores começam 
a se adaptar para esta demanda e já 
aceitam as principais criptomoedas 
como forma de pagamento de seus 
produtos. Confira o que um usuário 
de criptomoedas no Brasil já consegue 
comprar:

1. Pacote de viagens
Já imaginou adquirir a viagem dos 

sonhos sem ter que conferir o limite do 
cartão de crédito ou imprimir boletos 
de pagamento? Pois é, agências de 
viagem e profissionais do segmento 
OBT (online booking tool) co-
meçam a integrar os sistemas de 
agendamento e pagamento das 
passagens e hotéis com as crip-
tomoedas. Dessa forma, basta a 
empresa possuir uma conta digital 
na processadora e o usuário efetuar 
o pagamento com a moeda digital 
de sua preferência diretamente na 
plataforma de vendas.

2. Roupas e acessórios
As grandes lojas de departamento, 

com roupas e acessórios, também co-
meçam a oferecer as criptomoedas em 
seu processo de checkout. Algumas 
das principais marcas disponibilizam 
esse recurso tanto em seus canais di-

te, qualquer relação de compra e ven-
da pode ser feita com os criptoativos 
– basta escolher qual delas se adequa 
aos objetivos e valores envolvidos. É 
o que ocorre com grandes redes de 
alimentação e bebidas, que integram 
seus sistemas com plataformas do cai-
xa e das próprias criptomoedas para 
aceitarem o pagamento diretamente 
no ponto de venda.

5. Mercado imobiliário
Por fim, as criptomoedas também 

se consolidam como principal meio 
de pagamento para a aquisição de 
casas, apartamentos e terrenos no 
Brasil – principalmente imóveis na 
planta e recém-lançados. Diversas in-
corporadoras desenvolveram projetos 
específicos que possibilitam ao usu-
ário utilizar seus criptoativos no mo-
mento do pagamento. Trata-se de um 
setor em ampla expansão justamente 
porque demandava a rastreabilida-
de, imutabilidade e transparência 
típicas da tecnologia blockchain, 
base para esse nicho.  

Fonte: Rubens Neistein, Business Manager da 
CoinPayments, a primeira e maior processadora 

de pagamentos em criptomoedas do mundo – 
e-mail: coinpayments@nbpress.com)

gitais quanto no ponto de venda físico. 
O objetivo é garantir maior agilidade 
ao consumidor na hora de efetuar 
o pagamento, além de proporcionar 
alternativas em relação à opção de cré-
dito e débito. Enquanto o atendente faz 
essa pergunta à pessoa, ela já efetuou 
o pagamento com seu wallet de moedas 
digitais no smartphone.

3. Eletrônicos
Da mesma forma que as grandes 

redes de moda, o segmento de eletrô-
nicos aposta no universo cripto como 
alternativa aos meios de pagamento mais 
tradicionais. Nesse caso, contudo, há 
outro fator que explica a utilização das 
principais criptomoedas no segmento: 
o alto valor financeiro para aquisição de 
alguns equipamentos. Não são todos os 
brasileiros que têm crédito para parcelar 
os pedidos. Assim, diante desse cenário, 
é possível adquirir todos os equipa-
mentos sem mexer no valor separado 
no orçamento familiar ou gastá-lo.

4. Bebidas e alimentação
Engana-se quem pensa que apenas os 

produtos duráveis possuíam uma estru-
tura propícia para a implementação de 
projetos de criptomoedas. Basicamen-
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só por possibilitar que pessoas 
adquiram aparelhos mais baratos, 
mas também por ajudar a diminuir 
os problemas ambientais gerados 
pelo descarte desses produtos. Há 
rumores que a Apple estaria pen-
sando no assunto. 

frankpeters_CANVA

Ferramenta de criação de aplicativos para desenvolvedores
Zoom Video Communications, Inc. (NAS-

DAQ: ZM), lança Jumpstart - nova ferramenta 
de criação de aplicativos para desenvolve-
dores. A ideia é estimular a inovação para 
que os profissionais possam desenvolver na 
plataforma Zoom. Com a demanda do mer-
cado nessa área crescendo em velocidade 
recorde, a empresa investiu para fornecer 

a nova solução beta para desenvolvedores 
de aplicativos na Zoom Developer Platform. 
Jumpstart agiliza o processo e torna a cria-
ção mais fácil para os desenvolvedores. “As 
equipes de desenvolvimento de aplicativos 
são cada vez mais solicitadas a entregar mais 
rapidamente, muitas vezes com recursos 
limitados e ao mesmo tempo que precisam 

adquirir novas tecnologias”, disse KellyAnn 
Fitzpatrick, analista sênior do setor da Re-
dMonk. “Para resolver esses problemas, o 
Jumpstart visa ajudar os desenvolvedores a 
obter um MVP mais rapidamente, além de 
fornecer um espaço para aprender e expe-
rimentar alguns SDKs do Zoom”, reiterou 
KellyAnn Fitzpatrick.



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

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

Jornal Empresas & Negócios
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O pretendente: ERICK SANTOS WILLMER, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia 
(28/04/1991), profissão publicitário, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Rosana Santos Willmer. A pretendente: RAQUEL 
MUNIZ DE MATOS, nascida nesta Capital, Jabaquara, SP, no dia (16/03/1992), profissão 
publicitária, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de José Expedito Quinto de Matos e de Maria de Fátima Muniz de Matos.

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

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: HUMbERTO OLIVEIRA SANTANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/02/1970, pedreiro, natural de Coaraci - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de José Santana de Oliveira Sobrinho e de Zilda Oliveira Costa; A pretendente: VERA 
LUCIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 26/12/1971, de serviços domésticos, 
natural de Macaparana - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José 
Gonçalves da Silva e de Maria Felismina da Conceição.

O pretendente: VALDERI bATISTA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/05/1976, motorista, natural de Cacimba de Dentro - PB, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Antônio Rodrigues da Silva e de Luzinete Batista da Silva; A 
pretendente: ADRIANA SANTOS DE ASSUNçãO, brasileira, solteira, nascida aos 
19/05/1976, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Everaldo Santos de Assunção e de Maria das Graças Evangelista dos Santos.

O pretendente: WALLES PRADO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/04/1999, 
manobrista, natural de Piatã - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Wilson Oliveira e Silva e de Elizabet Ribeiro Prado e Silva; A pretendente: MARIA PAULA 
DE ALMEIDA VIEIRA DA HORA, brasileira, solteira, nascida aos 18/08/2000, do lar, 
natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Roberto Vieira da Hora e de Maria Angelica de Almeida Garcez.

O pretendente: FERNANDO WELLINGTON FRANCISCO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 29/04/1983, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Elizete de Lourdes Francisco; A pretendente: MôNICA SOUZA VIANA, brasileira, 
divorciada, nascida aos 05/06/1982, agente comunitária, natural de Santo André - SP, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Domingos Viana e de Marly Souza de Jesus.

O pretendente: ADENILDO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/06/1990, gesseiro, natural de Cândido Sales - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Deriomar Pereira Neves e de Laurência Pereira dos Santos; A pretendente: 
ILNARA ANDRéA DA CONCEIçãO DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 
11/10/1987, auxiliar de enfermagem, natural de Natal - RN, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Marcos Davi de Oliveira e de Ana Maria da Conceição Oliveira.

O pretendente: MANOEL MESSIAS DE MORAIS bRITO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/09/1996, vendedor, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Manuel Alves de Brito Filho e de Adelia Prates Morais; A pretendente: 
LETíCIA DE SOUSA RIbEIRO, brasileira, solteira, nascida aos 30/08/1996, atendente 
de lanchonete, natural de Batalha - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Uilson de Sousa Ferreira e de Joana Maria Ribeiro Evangelista.

O pretendente: FábIO LOURENçO FERNANDES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/07/1986, mecânico, natural de Montalvânia - MG, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Juareis Lourenço dos Santos e de Maria Fernandes de Menezes; 
A pretendente: ISAbEL DE OLIVEIRA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
11/11/1998, técnica de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Antonio Carlos dos Santos e de Maria Cristina de Oliveira Santos.

O pretendente: PEDRO PESSôA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/10/1965, manobrista, natural de Utinga - BA, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Amabilia Pessôa de Oliveira; A pretendente: MARIA ANTONIA DO 
NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida aos 04/08/1968, auxiliar de serviços gerais, 
natural de Fortaleza - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Raimundo do Nascimento e de Rosa José do Nascimento.

O pretendente: EDILSON JOSé DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/04/1982, auxiliar de limpeza, natural de Palmares - PE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Luis Amaro dos Santos e de Edleuza Maria dos Santos; A pretendente: 
STEFANI DAIANA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 04/06/1994, auxiliar de 
limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Francisco Dionizio da Silva e de Marlene Maria dos Santos.

O pretendente: ALEx SANDRO ROMUALDO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 11/06/1983, mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Jose Claudio Rodrigues e de Rosa Nascimento Romualdo; 
A pretendente: MARIA IZAbEL SILVA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 01/06/1982, professora, natural de Macapá - AP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Irineu Sarges dos Santos e de Maria Vandacira da Silva dos Santos.

          
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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: PAULO SERGIO DE MELO, estado civil divorciado, profissão servidor 
público, nascido em Atibaia, SP, no dia 29/01/1975, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Francisco de Melo e de Maria Vilar Garcia 
de Melo. A pretendente: FERNANDA ANGéLICA REIGOTA DO AMARAL, estado civil 
solteira, profissão policial militar, nascida em Sorocaba, SP, no dia 03/10/1981, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Alves do Amaral e de Vera 
Santos Reigota do Amaral.

O pretendente: RENATO bUENO, estado civil divorciado, profissão administrador de 
empresas, nascido nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 20/01/1975, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Bueno e de Angela 
Maria Abrahão Bueno. A pretendente: LUCIANE DE ALMEIDA MANTOVANI, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida nesta Capital, Vila Prudente, 
SP, no dia 02/01/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Constante Mantovani Filho e de Mirian de Almeida Mantovani.

O pretendente: HAKAN TETIK, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido na Tur-
quia, no dia 25/09/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de 
Aziz e de Senem. A pretendente: FAbIANA ALMEIDA FERNANDES DE FARIA, estado 
civil solteira, profissão analista financeira, nascida em Guarulhos, SP, no dia 06/04/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Milton Fernandes de 
Faria e de Maria Nadir de Almeida.

O pretendente: AéCIO MENDES bRITO, estado civil solteiro, profissão programador, 
nascido em Jacobina, BA, no dia 13/08/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Acácio Rocha Brito e de Vaneide Matos Mendes Brito. A pretendente: 
RObERTA MENDES SANTOS, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em 
Jacobina, BA, no dia 23/01/2001, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Roberto Jesus dos Santos e de Juscileide Mendes dos Santos.

O pretendente: MARCELO MORAES MARTINELLI, estado civil solteiro, profissão empre-
sário, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 03/10/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Wagner Martinelli e de Regina Sandra Moraes 
Martinelli. A pretendente: MILENE QUINTEIRO GARCIA, estado civil divorciada, profis-
são engenheira, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 27/10/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jose Mariano Garcia e de Jayne 
Quinteiro Garcia.

O pretendente: LEONARDO SINIbALDI SALES, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 08/11/1996, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sergio da Silva Sales e de Lucimara 
Sinibaldi. A pretendente: STEFANIE CRISTINE SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 19/03/1995, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Ademir Alves da Silva e de 
Hegly Cristina Souza da Silva.

O pretendente: JOSé ULYSSES AMIGO FILHO, estado civil divorciado, profissão médico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 21/01/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de José Ulysses Amigo e de Gloria Lucilia de Sousa Amigo. A pre-
tendente: ELIANE ROSSI, estado civil solteira, profissão farmacêutica, nascida nesta 
Capital, Ipiranga, SP, no dia 30/09/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Reinaldo Rossi e de Cleide Andrade Rossi.

O pretendente: VICTOR TORRES PICOLOMINI, estado civil solteiro, profissão gestor 
de projetos, nascido em São Paulo, SP, no dia 24/01/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ivan Picolomini e de Deborah Torres Picolomini. A 
pretendente: AMANDA NEGRINI STEFANI, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em Santo André, SP, no dia 12/02/1994, residente e domiciliada em São Caetano 
do Sul, SP, filha de Alexandre Stefani e de Patricia Negrini Siqueira.

O pretendente: LUCAS SANTOS ALVES, estado civil solteiro, profissão operador de 
reator, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, no dia 06/04/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jonas Paixão Alves e de Jelza 
Santos da Silva. A pretendente: VALéRIA REIS DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são auxiliar administrativa, nascida em Carapicuiba, SP, no dia 08/02/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Modesto da Silva e de 
Marinalva Reis dos Santos.

O pretendente: JULIO TEÓFILO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido em Riachão do Jacuipe, BA, (Registrado no Distrito Itaquera, São Paulo, SP), no 
dia 10/06/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Hélio 
José de Almeida e de Maria Lucia de Oliveira Pereira. A pretendente: TAMIRES LIMA 
ARRAES LUCAS, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em 
São Caetano do Sul, SP, no dia 09/07/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de José Arraes Lucas e de Maria José Lima Lucas.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: bRAYAN DA SILVA INáCIO SALES, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Subdistrito de Pirituba, São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/09/2001, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Valdir Pereira Sales e de Adriana da Silva Inácio Sales. A pretendente: MEGGY CRISTINA 
MOREIRA DE JESUS, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, SP, data-nascimento: 10/08/2005, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luana Moreira de Jesus.

O pretendente: EVERTON AGOSTINHO LIMA, profissão: conferente de logística, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jair Lima e de Silvia Helena Agostinho Lima. A preten-
dente: CRISTIANE LUIZ CORDEIRO, profissão: modelista de roupas, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Malacacheta, MG, data-nascimento: 10/12/1974, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Teodomiro Luiz Cordeiro e de Geralda Gonçalves Mendes.

O pretendente: OSENALDO FERREIRA DA SILVA, profissão: montador de estrutu-
ras metálicas, estado civil: solteiro, naturalidade: em Januária, MG, data-nascimento: 
11/11/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Germiro Soares 
da Silva e de Nepomocêna Ferreira da Silva. A pretendente: bEATRIZ NUNES bARbOZA, 
profissão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: em Itacarambi, MG, data-nascimento: 
20/03/2004, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeci Correia 
Barboza e de Selvina Nunes da Mota.

O pretendente: NéLIO SIMÕES DE CARVALHO FRANZIN, profissão: auxiliar de produ-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 17/09/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Noedi Sidinei Franzin e 
de Neli Simões Rodrigues Franzin. A pretendente: EDNEIDE MENEZES DE SOUZA, 
profissão: consultora de imagem, estado civil: divorciada, naturalidade: em Itiruçu, BA, 
data-nascimento: 17/10/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Joselito dos Santos Menezes e de Marinalva Rodrigues Santos.

O pretendente: RObSON DE PAULA MATEUS, profissão: controlador de acesso, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
30/01/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião 
Mateus e de Maria de Lourdes de Paula Mateus. A pretendente: LUCILENE ARAÚJO 
DOS SANTOS, profissão: encarregada de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Camacan, BA, data-nascimento: 07/06/1971, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Nicanô Pereira dos Santos e de Maria Dilce de Araújo.

O pretendente: ANTONIO COSMO MOURA DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 
04/04/1975, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Expedito Ma-
noel da Silva e de Leonidia Moura da Silva. A pretendente: MARICELIA DOS SANTOS, 
profissão: empregada doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Palmeira dos 
Índios, AL, data-nascimento: 20/04/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Luiz Pedro dos Santos e de Marinalva Porfírio Elias.

O pretendente: MARINO OLMEDILHA GAGLIOTTI, profissão: gráfico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1944, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Thomaz Olmedilha e de 
Antonia D'Onato Gigliotti. A pretendente: ROSANA FRANCISCA SOUTO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1966, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Clemente Ferreira Souto 
e de Valmira Francisco Araujo Souto.

O pretendente: IGOR TANAKA, profissão: vendedor, estado civil: divorciado, naturali-
dade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Celso Kendi Tanaka e de Maria Isabel Pires de Camargo. 
A pretendente: INGRID CAROLINE ALbUQUERQUE SOUSA, profissão: estagiária 
de engenharia civil, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-
nascimento: 09/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Raimundo Pereira de Sousa e de Cristiane de Melo Albuquerque Sousa.

O pretendente: JOSé RIVALDO DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Bezerros, PE, data-nascimento: 07/11/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gonçalo Alfredo da Silva e de Maria 
da Luz da Silva. A pretendente: NÚbIA FERREIRA DA CUNHA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 22/08/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alzira Ferreira da Cunha.

O pretendente: ANDERSON FERMINO DE OLIVEIRA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, SP, data-nascimento: 18/08/1996, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adriano Franco de Oliveira e de 
Elaine dos Santos Fermino. A pretendente: GEOVANA SILVA DE ARAUJO, profissão: 
administradora de empresa, estado civil: solteira, naturalidade: em Cajamar, SP, data-
nascimento: 03/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Nilton Gomes de Araujo e de Alzira Escolasticas Silva Araujo.

O pretendente: JOSé CLAUDIO SILVA, profissão: porteiro, estado civil: divorciado, naturali-
dade: em São José do Campestre, RN, data-nascimento: 07/05/1963, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Trajano da Silva e de Aldenora Barbosa Gomes 
e Silva. A pretendente: LINDALVA bEZERRA DA SILVA, profissão: faxineira, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Ruy Barbosa, RN, data-nascimento: 04/10/1964, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Sabino Bezerra e de Ester Lunga da Silva.

O pretendente: JEOVANE SANTOS GAMA, profissão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 07/07/1990, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Souza Gama e de Maria Trindade 
dos Santos. A pretendente: MARIANA FRANCO DE MOURA, profissão: auxiliar adminis-
trativa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 
31/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ermino Rosa 
de Moura e de Silvana Aparecida da Silva Franco.

O pretendente: MARCOS ARONE LIMA DA SILVA, profissão: jardineiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Bandeira, MG, data-nascimento: 06/08/1984, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourisvaldo Moreira da Silva e de Maria 
Albene Lima da Silva. A pretendente: CáSSIA HOZANA DO MONTE SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Jaboatão dos Guararapes, PE, data-nasci-
mento: 27/11/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos 
Alberto da Silva e de Maria Elizabete do Monte Silva.

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:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: GUSTAVO CANAS ARANGO, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Colômbia, data-nascimento: 14/12/1953, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, filho de Francisco Canas e de Tulia Arango. A pretendente: 
NEURACY MARTINS DE CARVALHO, profissão: comerciante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Colinas - MA, data-nascimento: 05/09/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Rita Martins de Carvalho Bezerra. R$ 15,99

O pretendente: RAFAEL RODRIGO GAROFALO PARANHOS, profissão: professor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/07/1985, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Osvaldo Roberto Paranhos e de 
Maria Izabel Garofalo Paranhos. A pretendente: LíGIA PINHEIRO PAGANINI, profissão: 
coordenadora pedagógica, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 19/08/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Silvio 
Paganini e de Rejane Maria Alves Pinheiro Paganini. R$ 15,99

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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.

BANCO

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

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

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

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. 

Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Pilar Sanchez Albaladejo (*)  

“Quem é visto é lembrado” 
é um ditado popular que 
pode assustar quem traba-
lha em home office – e com 
razão. Segundo o Escritório 
de Estatísticas Nacionais 
do Reino Unido, apesar dos 
profissionais remotos terem 
trabalhado quase o dobro de 
horas extras em relação aos 
que frequentaram o escritó-
rio entre 2013 e 2020, eles 
tiveram menos da metade da 
chance de serem promovidos 
em cinco anos.

Com a pandemia, o nú-
mero de profissionais que 
passou a trabalhar de casa 
cresceu muito no Brasil – e 
os maiores empregadores do 
país continuam mantendo 
equipes em modelos híbri-
dos. O que, então, os profis-
sionais remotos devem fazer 
para aumentar a própria 
visibilidade na empresa e 
continuar crescendo na 
carreira e sendo promovi-
dos? Dou três dicas a seguir, 
inspiradas nos meus cursos 
de liderança na Udemy.

1- Seja proativo - Apesar 
desta dica valer inclusive para 
quem frequenta o escritório, 
ela é ainda mais importante 

para quem trabalha de casa. 
Estar sempre disposto a 
ajudar a equipe, ser solícito 
e trazer novas (e relevantes) 
ideias sempre que possível são 
atitudes que ajudam o profis-
sional a ser notado pela chefia.

2- Seja eficaz em reuni-
ões virtuais - Pesquisadores 
da Universidade de Stanford 
já buscaram explicar por que 
as reuniões virtuais são tão 
cansativas: o cansaço visual 
por olhar para a tela perto 
demais, o efeito espelho (olhar 
muito para a própria imagem) 
e a mobilidade reduzida são 
alguns possíveis fatores. 

Por isso, quem vai direto ao 
ponto nas chamadas de vídeo 
chama a atenção positivamen-
te. Detalhes minuciosos mui-
tas vezes podem ser enviados 
posteriormente por e-mail, 
por exemplo.

3- Supere as expectati-
vas - Fazer um trabalho bem 
feito é sempre fundamental 
– mas às vezes é possível ir 
além e acrescentar algo a mais. 
Por exemplo, ao buscar uma 
solução para um problema, 
trazer duas opções de cami-
nhos a seguir.

(*) - é instrutora de liderança na 
Udemy (https://www.udemy.com/).

Como crescer na carreira 
estando em home office
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