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Por que limitar a comunicação de uma marca apenas em nível 
regional, quando uma promoção local pode direcionar a uma melhor 
referência de cada ponto de venda, considerando seu estoque e os 
hábitos dos clientes locais?   
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MERCADO
FINANCEIRO

Para se manterem competitivos no mercado, os empreendedores 
enfrentam muitos desafios, principalmente nos primeiros cinco anos 
do negócio, considerado o período de maior taxa de mortalidade das 
micro e pequenas empresas. Além de uma missão e propósito bem 
definidos para persistirem, os donos de pequenos negócios devem 
ficar atentos aos diversos aspectos do empreendimento, que envol-
vem desde o aprimoramento da gestão até o aperfeiçoamento do 
comportamento de um empreendedor de sucesso.   

Veja dez dicas para o seu negócio prospe-
rar e ter mais sustentabilidade no mercado

Em recente levantamento, a Firjan mostrou que mais de 40% nos 
custos de produção industriais brasileiros estão relacionados ao consumo 
de energia elétrica.   

Como a evolução digital pode contribuir para 
a eficiência energética?

Neste mundo cada vez mais tecnológico e globalizado, ainda há 
empresas que enfrentam o desafio do gerenciamento de grandes 
volumes de dados e métodos manuais que demandam tempo.    

Como transformar um CSC em um centro 
de excelência digital
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Oito práticas para reduzir custos com 
telecom na sua empresa

Com a chegada da pandemia, 
o uso de serviços de telecom, 
como internet e telefonia, teve um 
aumento considerável nas empresas. 

Afinal, para manter suas operações, a maioria 
teve que iniciar ou acelerar o processo de 

transformação digital, investindo em soluções 
de TI, trabalho remoto e canais digitais. 

O mercado de telecom no Brasil tem crescido 
consideravelmente. Segundo uma pesquisa 
realizada pelo IDC Predictions Brazil (IDC), a 
expectativa é que o segmento cresça 8,2% em 
relação ao ano passado. Os avanços dos dados 
móveis e os impactos que a nova tecnologia 5G 
trarão são alguns dos motivos apontados pelos 
especialistas para essa alta.

Apesar da expansão positiva para o mercado, 
o atual cenário vem revelando que a inflação 
poderá trazer impactos negativos aos clientes de 
telecom, pois a tendência é que as operadoras 
aumentem suas tarifas. Para equilibrar essa 
balança, mantendo a qualidade dos produtos 
consumidos e evitando gastos desnecessários, 
é preciso uma gestão inteligente. 

“A telecom é fundamental para o funciona-
mento de qualquer negócio, mas nem sempre 
esse tipo de despesa recebe a devida atenção, 
e quando isso acontece, os custos podem su-
bir sem que as empresas sequer percebam“, 
explicou o CEO da VC-X Solutions, Jonathan 
Rodbourne, que indica oito práticas para reduzir 
custos com a telecom:

1) - Inventário de recursos de telecom e 
TI - Conhecer a estrutura completa de teleco-
municações e identificar quem é o responsável 
por cada linha. É importante identificar qual é o 
setor e colaborador responsável por cada uma 
das despesas e equipamentos. 

Depois desse mapeamento inicial, fica bem 
mais fácil saber a origem de seus custos de 
telefone. É possível verificar quem gasta mais, 
quem gasta menos e também  quais equipa-
mentos e licenças estão em desuso, gerando 
custos desnecessários.

2) - Auditoria mensal das faturas - É 
importante entender todas as tarifas que estão 
sendo cobradas na conta de telefone, saber 
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se o plano utilizado está adequado ou se a 
empresa está pagando por serviços que nem 
usa. Compreender as faturas de telecom nem 
sempre é uma tarefa fácil, porém, quanto mais 
linhas de telefone e internet a sua empresa 
possui, mais importante é controlar o que está 
sendo cobrado.

3) - Verificação de possíveis ofensores 
- Uma auditoria interna permite identificar pos-
síveis ofensores, ou seja, custos desnecessários, 
potenciais de readequações ou bloqueios para 
otimizar o consumo e o custo final.

4) - Criação de política de uso para os 
colaboradores - A quarta dica é estabelecer 
algumas regras para orientar os funcionários 
sobre o melhor uso das ferramentas de telecom 
na empresa e colocar isso em prática a partir 
da configuração dos bloqueios e permissões. 

5) - Desativação de linhas e recursos que 
não são mais utilizados - Sempre manter os 
dados atualizados em um inventário, além de um 
histórico documentado da movimentação dos 
ativos de telecom e TI entre os colaboradores.

Além disso, é preciso estar atento às mu-
danças no quadro operacional, desativando 
linhas e serviços utilizados por colaboradores 
que não fazem mais parte da equipe. A soma 
desses custos pode trazer um grande impacto 
a longo prazo.

6) - Investimento em soluções de auto-
mação de processos robóticos (RPA) - A 
Automação de Processos Robóticos (RPA da 
sigla em inglês) é o uso de bots para automatizar 
tarefas manuais e repetitivas, uma das melhores 
formas de reduzir erros e custos. 

7) - Organização do fluxo de pagamentos 
- Conhecer as datas de vencimento de todas as 
faturas, que provavelmente estarão distribuídas 
em diversos dias no mês, é necessário para de-
finição de um fluxo de pagamentos organizado 
e para evitar o pagamento de juros e multas.

8) -  Controle de contratos - Contratos 
vencidos muitas vezes perdem a condição 
negociada (descontos e benefícios) e podem 
custar muito mais no momento da renovação. 
Caso seja do interesse das empresas seguirem 
com o contrato já estabelecido, é preciso es-
tarem atentas à data de renovação e fazer um 
contato ativo com a prestadora para negociar. 

Para ajudar as empresas a entender melhor 
como reduzir os custos com as despesas de te-
lecom, o site da VC-X disponibiliza um material 
gratuito contendo simulador de contas para 
comparar planos de telefonia de diferentes ope-
radoras, vídeo explicando as principais práticas 
de redução de custos e como implementá-las, 
além de dicas para otimizar os gastos e ter uma 
gestão estratégica de telecomunicações. - Fonte 
e outras informações: (https://vcx.solutions/). 
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Aulas gratuitas de Java no mês de julho

@Segundo índice da TIOBE Programming Community, que 
mede a popularidade das linguagens de programação, 

Java é popularmente a linguagem mais utilizada no mundo 
por pessoas desenvolvedoras de software. Com o objetivo de 
disseminar o ensino da tecnologia no país, a Alura, unidade de 
negócios do Grupo Alura - maior comunidade de aprendizado 
em tecnologia do Brasil - está abrindo inscrições para a sua 
primeira Imersão Java. Serão cinco aulas gratuitas, entre os dias 
18 e 23 de julho, para pessoas em nível iniciante aprenderem 
a construir do zero seu primeiro projeto em Java, adicioná-los 
em seu portfólio e dar um upgrade na carreira. A expectativa 
é atrair cerca de 30 mil inscritos (https://www.alura.com.br/
imersao-java).       Leia a coluna completa na página 6
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CARTóRIOS 
DIgITAIS: AS 

MuDANçAS E 
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PARA A 
SOCIEDADE

    Leia na página 4
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baús para cargas agressivas com o aço inox 
A Aperam South America desenvolveu baús de aço inoxidável 

de alta performance para usar nos caminhões que transportam 
o carvão vegetal produzido pela Aperam BioEnergia, no Vale 
do Jequitinhonha, para a usina, em Timóteo, Minas Gerais.  As 
carretas são fabricadas com o aço inox de alta resistência Endur 
300, criado pela empresa para atender à crescente demanda do 
mercado por uma solução que unisse alta dureza e resistência 
à corrosão a baixo custo. A expectativa da empresa é que, com 
o novo material, a vida útil desses equipamentos aumente até 
três vezes - de três para até nove anos. A tecnologia é inédita 
no mundo e agrega mais sustentabilidade ao negócio: maior 
durabilidade e economia de energia e de materiais.    Leia 
a coluna completa na página 5
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Serviços paulistanos
O faturamento real das empresas 

do setor de serviços na capital 
paulista atingiu R$ 50,5 bilhões 
em abril, o que corresponde a um 
aumento de 11,2% na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado. Segundo os dados da 
FecomercioSP, no acumulado do 
ano a alta é de 11,5% e nos últimos 
12 meses, o índice teve aumento 
de 16,2% (ABr).
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Afinal de contas, 
o que é Assinatura Híbrida?
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Qual a importância 
da regionalização no 
atendimento virtual?

Proporcionar 
um atendimento 
humanizado e 
personalizado é um 
dos fatores mais 
determinantes para a 
satisfação e retenção 
dos clientes 

Em meio a constan-
tes avanços tecno-
lógicos, o uso da 

regionalização nos agentes 
virtuais vem se tornando 
uma ferramenta poderosa 
para esse objetivo – capaz de 
gerar uma enorme empatia e 
atração perante os consumi-
dores. Mas, nessa jornada, 
certos cuidados devem ser 
tomados, evitando riscos de 
desconfortos perante tais 
adequações.

Cada cliente é único. 
Mesmo em regiões meno-
res, com uma população 
reduzida, é possível encon-
trar variações linguísticas 
marcantes – com gírias 
e expressões únicas que 
definem aquele povo e 
sua comunicação. Quando 
levados em consideração 
no atendimento, esses de-
talhes podem fazer toda a 
diferença para que o con-
sumidor se sinta importante 
e volte a procurar a marca 
para futuras compras.

Em uma pesquisa condu-
zida pela Hibou, cerca de 
33% dos clientes desistem 
de buscar por uma empresa 
diante de uma má expe-
riência. Para piorar, 30% 
chegam a compartilhá-la 
em suas redes sociais, de 
acordo com dados divulga-
dos pelo Sitel Group. A pro-
pagação de uma jornada de 
compra negativa pode ser 
devastadora – mas, possível 
de ser evitada diante dessa 
atenção.

O atendimento virtual não 
precisa ser algo robotizado. 
Hoje, temos mecanismos ca-
pazes de trazer essas pecu-
liaridades linguísticas para o 
agente de voz, fazendo com 
que o consumidor se sinta 
mais confortável em conver-
sar com um atendente que, 
mesmo programado, possui 
seu mesmo modo de falar. 
Mas, é importante ressaltar 
que, nem sempre, essa será 
uma meta capaz de atingir 
100% de amplitude.

Em territórios extensos 
como o Brasil, se torna 
praticamente impossível 
trazer essa regionalização 
para o atendimento virtual. 

Afinal, em um único estado, 
temos dezenas de variações 
linguísticas completamente 
distintas uma das outras – o 
que demandaria enormes 
investimentos e tempo 
de desenvolvimento para 
incorporar todas essas re-
gionalizações. 

Não à toa, muitas compa-
nhias nacionais preferem 
implementar uma lingua-
gem mais neutra, como 
forma de evitar desenten-
dimentos ou desconfor-
tos. Para empresas mais 
nichadas ou regionais, criar 
atendentes virtuais com 
tais variações se torna mais 
acessível, desde que alguns 
cuidados sejam tomados. 
Antes de mais nada, é im-
prescindível pesquisar a 
fundo o linguajar utilizado 
em cada região para que, 
a partir disso, consiga ela-
borar a persona ideal para 
cada localidade. 

Comece pequeno e vá 
expandindo sua área de 
análise, contando sempre 
com o apoio de uma equipe 
especializada, que conduza 
o drive de voz do seu agente.

Este estudo é fundamen-
tal para a elaboração de uma 
cadência linguística aderen-
te ao seu público, identifi-
cando todas as característi-
cas que influenciam na voz 
desenvolvida, como as gírias 
mais utilizadas, expressões 
e entonações. 

Uma vez mapeadas, é 
preciso direcioná-las à área 
de atuação da companhia – 
afinal, em empresas como 
escritórios de advocacia 
ou de contabilidade, por 
exemplo, utilizar linguagens 
mais informais se torna in-
coerente com aqueles que 
irão adquirir seu serviço. 
Ainda, é necessário tomar 
o máximo cuidado para não 
exagerar e abusar desta 
regionalização. 

Nada em excesso é sau-
dável e, no atendimento 
virtual, utilizar expressões 
e gírias demasiadamente 
pode apenas trazer o efeito 
oposto, de estranhamento. 
É preciso compreender 
respeitosamente cada lin-
guajar, suas peculiaridades 
e balancear perfeitamente 
esses pontos – assim, seus 
consumidores se sentirão 
muito mais confortáveis e 
contentes em se relacionar 
com sua marca.

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

comunicação omnichannel 
(www.pontaltech.com.br).

Leonardo Coelho (*)

Com um aumento mé-
dio de 13% no valor 
de bens de consumo 

massivo – alimentos, bebi-
das, limpeza doméstica e 
higiene e beleza -, o volume 
comprado para levar para 
casa retraiu 5% no 1º trimes-
tre de 2022 em comparação 
ao mesmo período de 2021. 

Para driblar a alta dos pre-
ços, embalagens menores 
vêm ganhando espaço no 
carrinho de compras, permi-
tindo que o consumidor con-
tinue com hábitos adquiridos 
na pandemia, como manter 
a família reunida (com itens 
para café da manhã) e optar 
pela praticidade (com lan-
ches). Um exemplo desse 
movimento é o aumento do 
consumo de refrigerantes 
em lata de até 355 ml (+23% 
unidades) e queda em emba-
lagens de mais de 1L (-22%) 
na comparação do primeiro 
trimestre deste ano com o 
mesmo período do anterior. 

No mesmo intervalo, a 
categoria de hambúrgueres 
apresentou crescimento de 
6% em unidades e retração 
de 2,6% em volume, en-
quanto a de margarinas teve 
aumento de 3,5% em unida-

Para driblar a alta dos preços, embalagens menores vêm 
ganhando espaço no carrinho de compras.

É cada dia mais corriqueiro o 
discurso das empresas de que 
possuem uma preocupação real 
com a inclusão e a diversidade 
em suas equipes. No entanto, o 
discurso não está efetivamente 
alinhado à realidade. Essa é a 
constatação da pesquisa People 
at Work 2022: A Global Workforce 
View. O levantamento, realizado 
globalmente, analisa as atitudes 
dos funcionários em relação ao 
mundo corporativo atual e o que 
eles esperam do local de trabalho 
no futuro.

De acordo com o estudo, a 
proporção de trabalhadores 

que entende que pessoas com 
deficiências estão igualmente 
representadas no seu ambiente 
profissional é de apenas 37%. 
“O percentual mostra que ainda 
temos um longo caminho pela 
frente quando falamos sobre 
igualdade no trabalho. As em-
presas já entenderam que se 
trata de um valor importante, 
que traz visões diferentes e um 
crescimento cultural igualmente 
relevante. Elas somente não sa-
bem ainda como colocar isso em 
prática”, alerta Mariane Guerra, 
vice-presidente de RH para a 
América Latina da ADP.

Dados do governo federal ates-
tam essa disparidade. Segundo 
o Painel de Informações e Esta-
tísticas da Inspeção do Trabalho 
no Brasil, entidade ligada ao 
Ministério do Trabalho, havia, em 
2019 (últimos dados disponíveis), 
701.424 vagas reservadas para 
PCDs. No entanto, apenas 53,02% 
do total (371.913) estão ocupa-
das, pouco mais da metade. Vale 
lembrar que a Lei de Cotas para 
Pessoas com Deficiência estabele-
ce que percentuais de 2% a 5% das 
vagas nas empresas – públicas ou 
privadas – devem ser destinados 
à contratação de PCDs.

“A Lei de Cotas foi um passo 
importante na consolidação dos 
direitos desse público. No en-
tanto, o próprio levantamento 
oficial demonstra que as em-
presas precisam de outros tipos 
de incentivo para atender a tais 
regulações. Uma delas, sem 
sombra de dúvida, é a criação 
de uma política de capacitação 
direcionada exclusivamente 
para os PCDs. As vagas existem 
e as empresas pagam multas por 
não preenchê-las. No entanto, 
faltam profissionais aptos a 
ocupar esse espaço”, avalia a 
executiva.

Segundo a instituição de ca-
ridade ADD International, 15% 
da população é constituída por 
pessoas com deficiências. Em 
números absolutos, são cerca de 
1 bilhão de indivíduos em todo o 
mundo. “Se pensarmos exclusi-
vamente no Brasil, estamos falan-
do de um número próximo a 32 
milhões de cidadãos. Não se pode 
virar as costas para essas pessoas, 
sob pena de desperdiçarmos um 
volume sem precedentes de ta-
lentos”, alerta a vice-presidente 
de RH da ADP. - Fonte e outras 
informações, acesse: (https://
www.adp.com.br).

Consumo dentro do lar retrai, 
chegando ao 

menor nível da pandemia
No primeiro trimestre de 2022, o consumo dentro do lar chegou ao seu menor patamar desde o começo 
da pandemia. É o que mostra o mais novo relatório Consumer Insights 2022, da Kantar, líder em dados, 
insights e consultoria. A principal razão é a alta dos preços

nho/pipoca +35%, iogurtes 
+35% e biscoitos +27%. No 
consumo por classe social, 
viu-se um crescimento de 
momentos de consumo de 
refrigerante em 17% na 
classe C, de iogurte em 18% 
na classe DE e de biscoitos 
em 9% na classe AB.

Outro destaque positivo 
dentro do lar foram as be-
bidas alcoólicas, que con-
quistaram consumidores 
este ano, com um aumento 
de frequência de 21% e de 
0,7% de penetração, em 
comparação ao 1º trimestre 
de 2020. Cestas de limpeza 
do lar, bazar e OTC (medica-
mentos livres de prescrição 
médica) foram as que mais 
cresceram no primeiro tri-
mestre de 2022, em relação 
ao período do ano anterior. 

A cesta bazar/OTC regis-
trou incremento de 15% 
em unidades, com destaque 
para ração para cães e gatos 
e analgésicos, e produtos 
de limpeza tiveram alta de 
5,8% em unidades, puxados 
pelas categorias detergente 
líquido, amaciante e sabão 
em pedra. Fonte e mais 
informações: (www.kantar.
com/brazil).
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des vendidas e queda de 1% 
em volume, indicando que 
as embalagens desses itens 
encolheram, uma estratégia 
da indústria para não sair 
do carrinho de compras do 
brasileiro. 

Itens de higiene e beleza, 
por sua vez, seguem tenden-
cia de embalagens maiores, 
registrando aumento de 
4,1% em volume e 0,3% em 
unidades compradas, com 
destaque para escova de 
dente, xampu e maquiagem, 
reflexo do fim do isolamento 
social e da volta das pessoas 
às ruas.

Prazer e praticidade vêm 
norteando as escolhas do 
carrinho, levando o con-
sumo de lanches em casa 
a um salto em frequência 
de 47,1% no 1º trimestre 
deste ano em relação ao 
mesmo período de 2020, 
pré-pandemia. Entre eles, 
as categorias que mais 
cresceram em pontos de 
penetração foram linguiças 
(+1,7), empanados (+1,4) 
e leite fermentado (+1,0). 

O estudo identificou um 
grande aumento de ocasiões 
ligadas ao prazer no mesmo 
período: pacote salgadi-

Mercado de trabalho para PCDs ainda é escasso e desigual

Quem conhece o mercado de forma-
lização digital de documentos, talvez 
já tenha escutado falar de Assinatura 
Híbrida. No entanto, o conceito da 
hibridez está muito mais presente no 
nosso cotidiano do que imaginamos. 
No âmbito da educação, por exemplo, 
muitas instituições de ensino alternam 
as aulas no modelo presencial e onli-
ne. Já na mobilidade urbana, muitas 
cidades adotaram a hibridez nos 
transportes com intuito de diminuir 
o consumo de combustível e reduzir 
a emissão dos poluentes. 

Durante a pandemia da Covid-19, 
muitas empresas também adotaram 
o modelo híbrido de trabalho, ou seja, 
um misto de presencial e home office. 
Essa combinação de tecnologias e 
modelos, presentes em vários setores 
da sociedade, também está inserida no 
mercado da formalização digital, onde 
é possível formalizar documentos ele-
trônicos de forma híbrida. Mas afinal, 
o que é Assinatura Híbrida?
	 •	Composição - A Assinatura Hí-

brida é composta pela assinatura 
digital e pela assinatura eletrônica. 
Por isso, antes de falarmos mais 
sobre a Assinatura Híbrida, é 
importante explicar brevemente 
os conceitos desses dois tipos de 
assinaturas (digital e eletrônica).

	 •	Assinatura Digital e Eletrônica 
- Pelo fato das terminologias “digi-
tal e eletrônica” serem semelhan-
tes, pode-se levar ao entendimento 
que estamos falando de sinônimos, 
porém, o mercado pratica o con-
ceito de que a assinatura digital é 

A Assinatura Híbrida é composta pela 
assinatura digital e pela assinatura 

eletrônica.

sentido, é correto afirmar que a 
assinatura digital é um dos tipos 
de assinatura eletrônica.

	 •	Conceito da Assinatura Híbri-
da - Em suma, Assinatura Híbrida 
pode ser definida como a utilização 
de mais de um tipo de assinatura 
em um mesmo documento. “O do-
cumento tramita no workflow onde 
um signatário utiliza a assinatura 
digital na formalização e um outro 
signatário pode utilizar uma outra 
forma de assinatura eletrônica, por 
exemplo”, explica Felippe.

Os serviços de formalização digital 
são imprescindíveis dentro das empre-
sas pois garantem maior agilidade nos 
processos, redução de custos, melhor 
controle e segurança nas transações 
e, sobretudo, contribuição com o meio 
ambiente. Sob esse ponto de vista, 
dependendo da peculiaridade de cada 
situação, a combinação entre as duas 
assinaturas pode ser uma alternativa 
flexível e mais acessível na formaliza-
ção de documentos eletrônicos.

“Empresas de diferentes tamanhos e 
segmentos, profissionais autônomos e 
pessoas físicas necessitam formalizar 
documentos. Esta heterogeneidade 
muitas vezes obriga a combinação de 
distintos tipos de assinaturas. Neste 
cenário, a formalização híbrida se 
torna uma opção interessante, pois 
consegue atender perfeitamente as 
especificidades de cada negócio”, 
conclui o CEO. - Fonte e outras 
observações, acesse: (https://www.
qualisign.com.br/).
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aquela que utiliza o certificado digi-
tal, enquanto a assinatura eletrônica 
é qualquer outro tipo de assinatura 
do mundo digital e, portanto, não se 
usa o certificado digital. 

  Para formalizar o documento com 
a assinatura eletrônica, utiliza-se 
login/senha, código por SMS ou por 
e-mail, biometria digital ou facial, 
entre outras formas.

  Waldemar Felippe, CEO da Qua-
liSign, empresa especializada em 
formalização digital, utiliza uma 
analogia para esclarecer a diferença 
entre assinatura digital e eletrônica: 

  “A assinatura eletrônica é con-
siderada o gênero que designa 
todas as espécies de assinatura de 
documentos eletrônicos. Por sua 
vez, a assinatura digital pode ser 
considerada uma das espécies do 
‘gênero’ assinatura eletrônica. En-
tão, podemos dizer que a assinatura 
eletrônica é uma floresta enquanto 
a assinatura digital é uma das espé-
cies de árvore desta floresta”. Nesse 
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TROMBINI PAPEL E EMBALAGENS S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, que se realizará no dia 22 de Julho de 2022, às 09:00 horas, na sede social, Rua
Iguatemi, nº 192, 1º andar, Conjunto Comercial 14, Setor TPE, Edifício Iguatemi Of. Building, Bairro
Itaim Bibi, São Paulo (SP), para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Relatório da
Administração e Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021; b) Alteração da remuneração individual dos membros da Diretoria;
c) Consolidação do Estatuto; d) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 11 de Julho de 2022.
Flavio José Martins.                                                                                                                (12, 13 e 14)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006221-77.2020.8.26.0008 O  MM.
Juiz  de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Gui-
lherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALNOGALITOM MAGALHÃES DE
CARVALHO HERNASKI, CPF 305.777.128-96, RG 28.335.332,que nos autos da ação de Execução
(Processo de nº 1007179- 46.2020.8.26.0008), ajuizada por FRANCISCO JOSE DIAS FONSO, RG nº
6.347.628, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.132.998-64 e RICARDO ALEXANDRE DIAS AFONSO,
RG nº 24.174.789-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 170.180.688-80, foi instaurado o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa ESSENCIAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS
EIRELI ME. por que a mesma não possui bem algum para responder a presente demanda, concluin-
do-se pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial com seu sócio, já que o mesmo possui outra
empresa de nome SEGVISION SISTEMAS SEGURANÇA ELETRONICAS. E estando o sócio
ALNOGALITOM MAGALHÃES DE CARVALHO HERNASKI,em local incerto e/ou não sabido foi
deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, manifeste-se sobre o
pedido , requerendo provas cabíveis. Decorrido o prazo supra do silêncio ser lhe á nomeado Curador
Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de 2022.

Uma das principais conquistas do 
trabalhador brasileiro está fazendo 
aniversário. O décimo terceiro salá-
rio completou ontem (13) 60 anos. 
Equivalente à remuneração mensal, 
a gratificação natalina foi sancionada 
em 13 de julho de 1962 pelo então 
presidente João Goulart.

De autoria do deputado Aarão Steinbru-

ch (PTB-RJ), a Lei foi proposta em 1959. 
Na justificativa, o parlamentar afirmava 
que as empresas costumavam pagar 
gratificações aos funcionários perto do 
Natal. Segundo ele, a lei consolidaria 
uma situação que era comum entre os 
trabalhadores da iniciativa privada.

Em meio a intensas pressões de en-
tidades empresariais e de sindicatos, 

a discussão durou três anos. A contur-
bação política do início da década de 
1960 também contribuiu para estender 
a tramitação do projeto. Em 1961, dois 
anos após a proposição do projeto, o 
presidente Jânio Quadros renunciou. 
Em seguida, João Goulart tomou posse, 
e o Brasil passou a adotar o sistema 
parlamentarista (ABr).

Gustavo Gorenstein (*)      
 

Em um momento como 
o atual, de grande 
aflição para as famí-

lias brasileiras, em razão da 
escalada inflacionária e por 
várias incertezas geradas 
pela pandemia, essa possi-
bilidade de empréstimo soa 
como uma salvação que, 
no entanto, pode se trans-
formar em um enorme e 
interminável pesadelo para 
quem assume o contrato do 
suposto consignado. 

Sim, a busca por crédito 
barato pode se tornar uma 
cruel armadilha para o 
aposentado ou aposentada 
se não forem tomadas as 
devidas precauções em qual-
quer situação contratual. As 
famosas letras miúdas com 
taxas ilegais e vendas casa-
das que, infelizmente, são 
aplicadas por golpistas que 
se aproveitam da condição 
de fragilidade financeira que 
atinge tantos brasileiros. 
Os golpes do consignado 
estão entre as principais 
reclamações encaminhadas 
a órgãos como o Procon e o 
Consumidor.gov. 

De acordo com a Febra-
ban, as fraudes ou golpes 
financeiros cresceram 60% 
desde o início da pandemia, 
atingindo particularmente 
as pessoas idosas. Falsi-
ficação de documentos e 

A busca por crédito barato pode se tornar uma cruel armadilha 
para o aposentado.

Lucia Camargo Nunes (*)
Vendas de autoveículos caem no semestre

O primeiro semestre contou com o licenciamento de 
851.444 automóveis e comerciais leves (autoveículos) no 
mercado brasileiro, resultado que representa queda de 
-15,4% sobre o volume licenciado no janeiro-junho de 2021. 

Ainda assim, Andreta Jr, presidente da Fenabrave, en-
tidade que reúne as concessionárias, percebe evolução 
gradativa. Ele aponta problemas de abastecimento de 
componentes e piora nos indicadores econômicos, como 
alta nas taxas de juros, aumento do custo do crédito e 
constantes reajustes nos preços dos combustíveis.

Motos e caminhões impulsionam mercado
Quando analisamos o mercado geral – autoveículos, 

caminhões, ônibus e motos – a perspectiva é um pouco 
melhor: o cenário que se desenha agora é que o ano en-
cerrará com aumento de 5,5%. O otimismo vem da boa 
performance de caminhões e motocicletas.

O setor de duas rodas empurrou uma alta de 23% de 
janeiro a junho. Para Andreta Jr., há um claro efeito de 
substituição do carro pela moto em função dos preços dos 
combustíveis, da queda na renda pela inflação e priorização 
do transporte individual. O segmento já vinha crescendo 
em função do aumento dos serviços de entrega. 

Honda

Honda CG 160 moto mais vendida do país.

após uma 2ª geração que não agradou tanto e aproveita a 
mudança de linha para receber um upgrade de tecnologias 
e segurança. 

O design da 3ª geração tem tudo para agradar: mais 
agressivo e esportivo, o compacto exibe frente imponente 
e traseira com destaque às novas lanternas interligadas 
por uma faixa. 

Mantendo os bons motores 1.0 aspirado de 80 cv e 1.0 
turbo de até 120 cv, o novo HB20 terá seis versões entre 
R$ 79.290 e R$ 118.390 (preços no estado de São Paulo). 

Todas são equipadas com 6 airbags, freios ABS com 
EBD, limitador de velocidade, piloto automático, controles 
eletrônicos de estabilidade e tração, sinalização de fre-
nagem de emergência e assistente de partida em rampa. 

A topo de linha conta ainda com assistências ao mo-
torista só vistas em carros maiores: de permanência e 
centralização na faixa de rodagem, frenagem autônoma 
de emergência que detecta ciclistas e pedestres e alerta 
de tráfego na traseira com frenagem autônoma.

Entre os itens de conforto, conforme a versão, a possibi-
lidade de ligar o carro a distância, conexão e carregamento 
sem fio e sistema Bluelink com wi-fi gratuito por 3 anos. 

Não há dúvida que o novo HB20 reúne credenciais para 
se manter no topo: design mais harmonioso e uma oferta 
atraente de features. Ao volante, o HB20 turbo é arisco 
e divertido. E para finalizar, é um carro com excelente 
aceitação no mercado de usados. A concorrência é que 
vai ter de se mexer para alcançá-lo.

Hyundai

Novo HB20 2023.

*Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor 
automotivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

Produção em queda
A produção no semestre acumula 1,092 milhão de au-

toveículos, queda de -5% em relação aos primeiros seis 
meses do ano passado. “A crise global dos semicondutores 
vem se prolongando, em função de novos fatores como a 
guerra na Ucrânia e os lockdowns na China, que afetam o 
fornecimento de insumos e a logística global”, afirma Márcio 
de Lima Leite, presidente da Anfavea.

Em suas projeções para 2022, a nova expectativa da pro-
dução é de fechar o ano com 2,340 milhões de unidades, 
alta de 4,1% sobre 2021. Para vendas internas, espera-se 
chegar a 2,140 milhões de autoveículos licenciados, cres-
cimento de 1%. 

Importados também recuam
A situação da Abeifa, que 

representa 11 marcas de 
veículos importados, não 
é diferente. No acumulado 
do semestre, a entidade 
anota baixa de -37,3% (8.265 
unidades este ano x 13.181 
veículos em 2021). 

“A demanda de mercado 
continua aquecida. Mas a 
oferta de importados esbarra 
na falta de componentes, o 
que provoca desabasteci-
mento. Também observamos 
diversas atualizações de 
portfólio e aceleração no 
crescimento da eletrificação 
veicular, demandando algum 
tempo de adaptação do mercado”, opina João Henrique de 
Oliveira, presidente da Abeifa.

Com novos design e conteúdos, será que o 
HB20 continuará líder?

O Hyundai HB20 chega à linha 2023 com a mesma alma, 
mas renovado. Mesma alma porque o atual líder de vendas 
nacional manteve os bons motores, ganhou uma reestilização 

Golpes no consignado, como se 
prevenir para não cair na fraude
Parece o melhor dos mundos: um aposentado ou um servidor público, necessitando de recursos 
adicionais para pagar contas atrasadas ou comprar algo importante e, à sua frente, várias ofertas 
tentadoras de empréstimo na modalidade consignado, que implicam em taxas irrisórias e prazos bem 
largos de pagamento, por parte de fraudadores de todos os tipos

e punida com eficácia por 
toda a sociedade. 

Algumas unidades da Fe-
deração já aprovaram legis-
lações colocando barreiras 
para coibir esse delito, como 
a LGPD, que regulamentou o 
tratamento de dados e criou 
a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD), 
órgão responsável por garan-
tir o cumprimento da norma 
e proteger sobretudo os mais 
vulneráveis. O Estatuto do 
Idoso também é claro, em 
seu artigo 102, em caracte-
rizar como crime qualquer 
forma de apropriação ou 
desvio de bens, pensão ou 
qualquer outro rendimento 
do idoso. 

A estabilidade financeira 
é um direito que toda a fa-
mília brasileira tem, como 
premissa para o bem estar 
e a segurança previstos na 
própria Constituição e em 
documentos internacionais 
firmados pelo país. No en-
tanto, para que a letra da lei 
seja observada e seguida, é 
preciso que o conjunto da 
sociedade se posicione, se 
manifeste e aja de modo 
mais contundente. Basta 
de golpes no consignado, 
essa violência financeira, 
em especial contra os idosos 
brasileiros.

(*) - É CEO e co-fundador da BX Blue 
(https://bxblue.com.br/).

assinaturas, empréstimos 
contraídos à força pela ação 
de terceiros, pedidos de 
depósitos antecipados para 
liberação do empréstimo, 
falsos funcionários do INSS, 
oferta de crédito por telefo-
ne, e-mail, SMS ou WhatsApp, 
são alguns dos formatos dos 
golpes com empréstimos 
consignados. 

É possível e essencial à 
pessoa candidata ao emprés-
timo consignado tomar algu-
mas medidas preventivas. 
Ler com atenção todo o con-
trato oferecido, não fornecer 
senhas pessoais a terceiros, 
não pagar qualquer quantia 
antecipada pelo empréstimo 
consignado, desconfiar de 
ofertas que parecem boas 
demais para serem verdade 
e não realizar transações 

em sites sem certificado 
de segurança são algumas 
das atitudes que o cidadão 
comum pode executar para 
evitar golpes nesse sentido. 

Também é muito im-
portante fazer o boletim 
de ocorrência em órgão 
policial ou encaminhar a 
denúncia à instituição de 
proteção aos direitos do 
consumidor ou ao próprio 
Banco Central (pelo fone 
145) em casos flagrantes de 
fraudes. Entretanto, para 
que a crescente prática dos 
golpes relacionados a em-
préstimos consignados seja 
efetivamente erradicada, é 
fundamental que o assunto 
se torne uma prioridade 
na agenda pública, como 
uma espécie de violência a 
ser repudiada, combatida 
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13º salário completou 60 anos

A Lei do Estágio e a Lei 
da Aprendizagem buscam 
inserir os jovens no mundo 
do trabalho. Entretanto, di-
vergem quanto aos objetivos 
e o público que busca atender. 
Entenda abaixo quais são as 
principais diferenças e como 
podem afetar a empregabili-
dade jovem. 

• Perfil - A Lei do Estágio é 
voltada para estudantes, seja 
no Ensino Superior, Técnico 
ou Médio. Isso porque o pro-
grama é um ato educativo 
supervisionado, portanto, 
sempre será necessário o 
acordo entre a Instituição de 
Ensino e a empresa. 

A Lei da Aprendizagem bus-
ca inserir jovens entre 14 e 24 
anos incompletos no mundo 
do trabalho de maneira segu-
ra, e longe da informalidade. 
O programa é a única medida 
pública que combate a evasão 
escolar e o trabalho infantil, 
uma vez que o adolescente 
precisa estar estudando, ou 
ter finalizado o Ensino Médio 
para se tornar aprendiz. 

• Duração do contrato 
- Ambos contratos são por 
período determinado. Na 
revisão da Lei do Estágio, em 
2008, foi estabelecido que o 
contrato do estagiário não 
deve ultrapassar dois anos. 
Após o período, o jovem deve 
ser efetivado ou dispensado. 

Mesmo ancorada em outra 
lei, a aprendizagem segue a 
mesma linha de raciocínio. 
Os contratos variam entre um 
ano e meio até dois anos. Vale 
destacar que a contratação 
não está limitada apenas ao 

setor industrial, e o aprendiz 
pode atuar no setor bancário, 
varejista e até no agronegócio. 

• Direitos - A revisão da 
Lei do Estágio possibilitou 
a regulamentação da carga 
horária dos estudantes para 
no máximo 30h semanais, re-
cesso remunerado de 30 dias, 
auxílio-transporte e seguro de 
vida. Lembrando que não exis-
te um teto para a bolsa-auxílio 
e o valor deve ser acordado 
com a empresa antes da as-
sinatura do contrato. Já os 
aprendizes são contratados 
por meio de regime especial 
de CLT. O salário é com base 
no salário mínimo hora, vale 
transporte, 13º salário, INSS, 
Férias e FGTS (2%). 

• Possíveis mudanças - A 
Lei do Estágio já está conso-
lidada e, ao longo dos anos, o 
programa passou a ser ava-
liado como estratégico para 
o desenvolvimento de jovens 
talentos dentro da empresa. 
As áreas de tecnologia e finan-
ceira oferecem benefícios não 
previstos em lei e bolsa-auxílio 
altas para atrair estudantes 
que estão iniciando a carreira 
profissional. 

Em contrapartida, a Apren-
dizagem é pouco conhecida 
por parte da população, e, por 
isso, vem perdendo espaço 
nos últimos anos. Seja por 
fatores econômicos, ou por 
medidas como a MP 1.116 e 
o Decreto 11.061 que podem 
diminuir drasticamente o nú-
mero de oportunidades para 
aprendizes. - Fonte e mais 
informações: (https://portal.
ciee.org.br/).

Quais são as diferenças entre 
Aprendizagem e Estágio
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Os cartórios digitais ganharam força com a regulamentação da medida provisória n.º 1.085 de 2021, aprovada em ambas as 
casas do Congresso Nacional e que, agora, aguarda sanção presidencial. Após a conversão em lei, o Sistema Eletrônico  

dos Registros Públicos (SERP) entrará em vigência para simplificação dos procedimentos relativos  
aos registros públicos de atos e negócios jurídicos.

Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 14 de julho de 20224
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30 dias, serão resolvidos em apenas 5 ou 10 dias, no 
máximo.

• A versão digital dos documentos terá mais segu-
rança e valor jurídico para as certidões, aferível por 
mecanismos de assinatura digital. 

• A assinatura digital também será o mecanismo para 
que os próprios requerentes possam fazer averbações 
e registros sem sair de casa, utilizando um sistema 
similar ao utilizado na Declaração de Imposto de 
Renda.

• Retirada de extratos eletrônicos com um resumo, 
em vez de apresentar os documentos integrais para 
a efetivação de registros. 

O SERP fará a interligação das bases de dados 
de todos os tipos de cartórios, o que garante 
mais agilidade, segurança, padronização e 

desburocratização na aquisição de certidões, decla-
rações, registros e averbações. 

Com a mudança, o diálogo entre diferentes instituições 
será mais rápido e eficiente, e a sociedade poderá ter aces-
so aos registros de forma facilitada (sem precisar sair de 
casa - pela internet), sendo possível consultar documentos, 
matrículas e restrições de cartórios de todo o Brasil. 

Procedimentos burocráticos de baixas ou constituição 
de gravames, averbações para alteração de nomes, con-
sultas de protestos também ficarão mais simples, rápidos 
e acessíveis, além do incremento do acesso à justiça por 
meio do Poder Judiciário.

“O translado de documentos físicos deve diminuir e a 
consequência para a sociedade é a redução dos custos car-
toriais. Com a facilidade de consulta de informações sobre 
garantias de imóveis (dados em caução, hipoteca, alienação 
fiduciária etc.), o acesso ao crédito pode ser facilitado e até 
mesmo agilizado pela medida”, explica Gianlucca Murari, 
advogado integrante do escritório Dosso Toledo Advogados.

Dentre outros benefícios do cartório digital estão:

• Dispensa, a partir de 2024, do reconhecimento de 
firma em documentos a serem levados a registro. 
Responderá pela legitimidade da assinatura aquele 
que apresentar o título nessa especificação.

• Redução de prazos cartoriais, que passarão de dias 
(úteis) para horas. Vencimentos, que antes levavam 

• Gratuidade de taxas de registros para projetos de 
assentamentos feitos pelo Incra. Geralmente, os 
proprietários recebem o título, mas não promovem 
os apontamentos necessários por insuficiência de 
fundos. 

O advogado diz que com a implementação do SERP, 
os documentos obtidos e/ou registrados pelos meios 
eletrônicos terão a mesma validade que aqueles do 
cartório físicos. “Na verdade, os documentos partirão 
de cartórios convencionais, a diferença é que por meio 
do sistema eletrônico poderão ser acessadas e obtidas 
rapidamente pela internet e com assinatura digital para 
garantir a segurança”.

Em relação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
Murari garante que a medida já se aplica aos cartórios 
convencionais, que só podem utilizar as informações para 
executar as atribuições e necessidades do poder público. 

Com a desburocratização e facilitação do acesso às cer-
tidões, matrículas, declarações e registros, é necessário 
fiel cumprimento das obrigações da LGPD, evitando va-
zamento de dados, garantindo segurança contra  hackers, 
com a criação de planos de contingência em caso de 
vazamentos e treinamento dos servidores. 

“Por outro lado, do ponto de vista dos titulares (ou 
donos) dos dados, não muda muita coisa. Uma vez que 
um documento é colocado a registro em um cartório, 
os dados tornam-se manifestamente públicos, com a 
dispensa de consentimento para o tratamento das in-
formações”, comenta.

O novo sistema também se mostra como uma solução 
para a morosidade dos processos judiciais, que podem 
chegar a meses aguardando providências de órgãos do 
poder público. A tendência é que essa troca de informa-
ções e providências seja muito mais rápida e facilitada 
pelos meios digitais.

“Alguns processos que necessitavam de intervenção 
judicial serão facilmente resolvidos, como, a alteração do 
nome civil em casos permitidos pela lei, celeridade aos 
procedimentos cartoriais do casamento e da conversão 
da união estável em casamento pelo sistema eletrônico, 
entre outros”, pontua o advogado.

Ele ressalta que os jurisdicionados também têm muito 
a ganhar do ponto de vista da efetividade do Poder Ju-
diciário: “constrições, restrições, gravames serão fácil e 
rapidamente aplicáveis, evitando fraudes à execução e 
garantindo o direito dos credores. 

Além disso, procedimentos como o de leilão judicial 
terão mais efetividade, uma vez que eventuais baixas de 
gravames, registro da arrematação e outras providências 
serão menos custosos, mais rápidos e seguros”. - Fonte e 
outras informações: (https://www.dossotoledo.com.br/).
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Facilidade não 
combina com 

cibersegurança

Vivemos em mundo 
pautado pela 
facilidade

As empresas, em um 
movimento de padro-
nização e até de ter-

ceirização das suas respon-
sabilidades com a segurança 
da informação, muitas vezes 
recorrem a alternativas que, 
inicialmente, se mostram 
mais baratas e simples. No 
entanto, com o decorrer do 
tempo, das entregas e das 
demandas, se revelam com-
plexas e bem mais caras. 
Como diz o ditado: “soluções 
simples para problemas 
complexos”.

Logicamente que interna-
lizar toda uma arquitetura 
de cibersegurança é um 
grande desafio. A começar 
pelas pessoas, já que existe 
um baixo nível de formação 
de profissionais no Brasil. 
Não me refiro apenas à qua-
lidade, mas, sim, também à 
quantidade. Um estudo da 
Vanson Bourne, research 
especializada em tecnolo-
gia, com aproximadamente 
mil profissionais de ciber-
segurança, publicado em 
maio revela que 30% deles 
querem mudar de profissão. 

Especialistas da Austrália, 
Brasil, Canadá, França, Ale-
manha, Índia, Japão, Reino 
Unido e EUA que trabalham 
em diversos setores fizeram 
essa declaração em suas en-
trevistas. Um total de 85% 
acreditam que a escassez de 
mão de obra afeta as habili-
dades de suas organizações 
para proteger sistemas e 
redes de informação cada 
vez mais complexos.

É o que reforça o relató-
rio Global Cybersecurity 
Outlook 2022, produzido 
pelo Fórum Econômico 
Mundial, indica que até 
2030, o setor global de tec-
nologia terá uma escassez de 
mão de obra de 4,3 milhões 
de profissionais. Quando o 
levantamento questionou os 
quase 1.000 membros sobre 
as estratégias de defesa da 
empresa para responder 
e se recuperar de um ata-
que cibernético, 50% dos 

entrevistados acham difícil 
devido à escassez de habi-
lidades dentro das equipes.

As empresas, com a fal-
ta de profissionais para 
comandar e suportar sua 
arquitetura de segurança, 
acabam por recorrer à 
terceirização completa de 
seus nichos e nem sempre 
têm a noção objetiva do que 
isso acarreta. É tudo uma 
questão de time to market. 
Projetos rápidos, de baixo 
custo e processos atropela-
dos. Quem sofre com isso? 
A área de segurança. 

Esta que tem investimen-
to ligada à TI que, normal-
mente, prefere terceizirar 
esta infraestrutura do que 
fazer treinamentos, buscar 
soluções, montar uma es-
trutura em casa. Claro, são 
escolhas. Decisões comple-
xas. É nesta complexidade 
que se fomentam dúvidas. 
E aí que se criou a situação 
perfeita para os cibercri-
minosos. Um ambiente 
desprotegido, um usuário 
final sem conhecimento e 
uma equipe de segurança 
sobrecarregada – o resul-
tado é inevitável. 

Uma violação de dados ou 
incidente de ransomware, 
um vazamento de dados...é 
quase certo. O prejuízo? 
Altíssimo. E isto afetou 
drasticamente a postura 
de segurança das organiza-
ções. É preciso fazer a lição 
de casa. O treinamento e a 
experiência fornecem aos 
gerentes de segurança ci-
bernética as informações de 
que precisam para saber o 
que estão enfrentando para 
que possam agir de acordo. 

Devemos focar no apren-
dizado, no que estamos 
aprendendo hoje versus 
o que ainda não sabemos. 
Buscar parceiros no mer-
cado que, de fato, auxiliem 
na construção de uma sólida 
camada de segurança para a 
empresa em vez tomar atitu-
des simplistas. Lembre-se: 
facilidades não combinam 
com cibersegurança.

(*) - Especialista em cibersegurança, 
é sócio da Add Value Security.

Thiago Marques (*)

D - Self Storage
Campo Belo nasceu como parte do antigo distrito de Santo Amaro e, 
com a implantação do aeroporto de Congonhas, evoluiu para se tornar 
um dos bairros mais valorizados da Zona Sul da capital paulista. Com a 
proposta de contribuir com a qualidade de vida das pessoas, tornando 
os espaços urbanos mais eficientes, a GoodStorage, especialista em 
espaços inteligentes, acaba de lançar uma unidade de self storage no 
bairro, com boxes de 1m² a 250m². Essa é 20ª unidade da empresa, que 
agora conta com mais de 200 mil metros quadrados à disposição dos 
paulistanos. A nova unidade permite que espaços a partir de 1m² sejam 
locados, sem burocracia e sem fidelidade, para virarem uma extensão 
de casa ou empresa, armazenando diversos tipos de objetos, como de-
coração, escritório, móveis, coleções, arquivos pessoais etc. Saiba mais: 
(https://goodstorage.com.br/).

E - Comissários de Bordo
A Emirates, a maior companhia aérea internacional do mundo, está 
procurando candidatos para integrar sua equipe multinacional de co-
missários de bordo. A companhia planeja entrevistar os candidatos em 
três cidades do país: Curitiba, Florianópolis e São Paulo. A companhia 
aérea sediada em Dubai está procurando por pessoas apaixonadas por 
hospitalidade personalizada e impecável, criando momentos memoráveis 
para os clientes. Os candidatos que quiserem incrementar suas carreiras 
devem se cadastrar online e enviar seu currículo atualizado em inglês 
com uma fotografia recente. Mais informações sobre os requisitos do 
processo de seleção podem ser encontradas em: (https://www.emira-
tesgroupcareers.com/cabin-crew/).

F - Festival de Tecnologia  
No dia 10 de agosto, das 9h às 20h, na  Arca (av. Manuel Bandeira, 
360, Vila Leopoldina, São Paulo), acontece o Brasil em Código, 
tradicional evento multissetorial que reúne executivos das prin-
cipais associações, indústria e varejo que volta a ser realizado na 
versão presencial e espera um público de 1.000 participantes para 
networking, intercâmbio de experiências, palestras, apresentação 
de casos inovadores e exposição de soluções. O encontro terá a 
proposta de ser um Festival de Tecnologia que se destina a definir 
as melhores práticas na gestão de pessoas, no varejo, na indústria 
e em marketplaces, além de reunir empreendedores e entusiastas 
de ESG. Inscrições e mais informações, acesse: (https://conteudo.
blog.gs1br.org/brasil-em-codigo-2022).

A - Celular ao Volante 
Dados do Detran.SP apontam que houve aumento de 160% na 
quantidade de multas aplicadas no estado de São Paulo por uso de 
celular ao volante, no comparativo entre o primeiro semestre e o 
mesmo período de 2021. No total, foram 140.451 autuações por esse 
tipo de infração nos primeiros seis meses de 2022, contra 53.964 no 
ano passado. Só na capital, 109.121 condutores levaram multa por 
manusear, utilizar ou segurar o telefone celular ao volante entre 
janeiro e junho deste ano, o equivalente a 77,7% das infrações do 
tipo registradas em todo o estado. De acordo com a OMS, o uso do 
celular, além de gerar multa aos condutores, aumenta em 400% o 
risco de acidentes. 

B - Inverno Solidário 
A campanha Inverno Solidário, do Governo de São Paulo, atingiu a marca 
de doação de mais de 150 mil cobertores, desde o lançamento em 10 de 
maio. O Fundo Social de São Paulo, responsável pela ação, adquiriu 100 
mil cobertores para distribuição aos municípios paulistas durante todo 
o período de inverno e, destes, 20 mil estão sendo enviados por semana 
para cidades com maior índice de vulnerabilidade social. A campanha 
também continua recebendo cobertores nas estações de trens e metrô 
e unidades do Poupatempo. Até agora já foram recebidas 61 mil 360 
unidades que estão sendo entregues para ações de combate ao frio.Já a 
conta bancária disponível para depósito em dinheiro recebeu até agora 
R$ 176.763,00 - equivalente a compra de 5 mil e 600 cobertores. Mais 
informações: (www.invernosolidario.sp.gov.br).

C - Cidades Criativas
Entre os próximos dias 18 e 22, no Blue Med Convention Center, em 
Santos-SP, acontece a XIV Conferência Anual da Rede de Cidades 
Criativas da Unesco. O tema do evento, ‘Criatividade, Caminho para 
a Igualdade’, servirá de fio condutor para o evento. A partir dele, 
as cidades-membro refletirão coletivamente sobre oportunidades 
compartilhadas para implementar estratégias e iniciativas de desen-
volvimento sustentável em convergência com as áreas prioritárias 
da Unesco. Além da Conferência, reservada para autoridades e 
participantes previamente inscritos, entre os dias 18 e 22 de julho 
(segunda a sexta-feira) acontece também a Expo Brazilian Creative 
Cities, que reunirá profissionais e instituições de diferentes públicos 
de interesse, como o Sebrae e a USP, entre outros. Mais informações: 
(www.unescosantos2022.com.br).

G - Euro X Dólar
Pela primeira vez desde 2002, o euro ficou abaixo da paridade com o dólar. 
A cotação da moeda europeia chegou a US$ 0,9998 na manhã de ontem 
(13), após a divulgação dos dados da inflação nos Estados Unidos, que 
aumentaram a expectativa por um novo aumento dos juros. A inflação 
americana fechou o mês de junho em 9,1% na comparação anual, enquanto 
o mercado projetava uma alta de 8,8%. Historicamente mais valorizado 
que o dólar, o euro vem se depreciando constantemente nos últimos 
meses devido à expectativa por uma recessão na Europa e ao crescente 
sentimento de aversão ao risco, o que leva investidores a comprar moeda 
americana. Em circulação como moeda física desde 1º de janeiro de 2002, 
o euro é usado hoje por 19 dos 27 Estados-membros da UE (ANSA).

H - Museu da Energia 
Já decidiu como vai curtir estas férias de julho? Se você não vai sair da 
capital, uma ótima pedida é a programação especial Férias no Museu, 
desenvolvida pelo Museu da Energia de São Paulo com o apoio da Fun-
dação Energia e Saneamento. Ao longo do mês, a instituição conta com 
atividades divertidas e educativas para crianças e pais, como a oficina 
de terrário e o desafio das torres de LEGO. E os professores não vão 
ficar de fora: com a oficina de musicalização, eles podem relaxar, desen-
volver a criatividade e depois aproveitar os conhecimentos adquiridos 
em sala de aula. Confira a programação completa no site  (https://www.
energiaesaneamento.org.br/programa%C3%A7%C3%A3o/).

I - Projetos Educacionais
A Pernambucanas, empresa que faz parte da vida dos brasileiros há 114 
anos e tem o compromisso de apoiar projetos que estejam alinhados aos 
seus valores, está participando do McDia Feliz 2022, uma das principais 
campanhas em arrecadação de fundos para causas e projetos infanto 
juvenis no Brasil e que, este ano, acontece em 27 de agosto. Essa será a 
primeira vez que a empresa contribuirá com a venda antecipada de tíquetes 
de Big Mac e reverterá a renda ao Instituto Ayrton Senna, que contribui 
para ampliar as oportunidades para jovens por meio da educação. Como 
empresa omnichannel, a marca oferece aos clientes a opção de comprar 
os tíquetes em 212 lojas participantes (https://www.pernambucanas.com.
br/mc-donalds) e no aplicativo do cartão Pernambucanas.  

J - Primeiro Mundo
No primeiro semestre, o Poupatempo/SP registrou 46,3 milhões de 
atendimentos à população. O balanço se refere aos serviços prestados 
pelos 158 postos físicos distribuídos pelo Estado e também às solicita-
ções nas plataformas eletrônicas, que representam juntas 85% do total. 
De janeiro a junho foram 39,4 milhões de atendimentos digitais e 6,8 
milhões de forma presencial. Além da expansão dos serviços online pelos 
canais do Poupatempo, o atendimento eletrônico também se expandiu 
de outras formas, como por meio da implantação de dois novos postos 
100% digitais, um na sede do CREA-SP, na capital paulista, e outro 
em Campinas. O programa Poupatempo, com 24 anos de existência, 
já realizou 750 milhões de atendimentos, entre presenciais e virtuais.
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O resultado positi-
vo, em plena baixa 
temporada, levou a 

Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) a revisar a 
expectativa de crescimento 
anual do setor de 2,8% para 
3,5%.

Segundo a entidade, essa 
reação tem se refletido no 
mercado de trabalho. Depois 
que a redução das ativida-
des levou o setor a eliminar 
529,2 mil vagas formais, um 
encolhimento equivalente a 
15% da força de trabalho no 
segmento, recuperou 319,2 
mil vagas entre outubro de 
2020 e maio de 2022. No 
período, os destaques sub-
setoriais ficaram por conta 
das aberturas líquidas de 
oportunidades nas ativida-
des de bares e restaurantes 
(+240,1 mil) e serviços de 
hospedagem (+63,5 mil). 

A expectativa da CNC 
é que o turismo brasileiro 
também restabeleça o nível 
de ocupação do período pré
-pandemia a partir do início 
do período de contratações 

O cenário é favorável para que o turismo 
avance no caminho da recuperação.

O volume de vendas no comércio 
varejista teve variação positiva de 
0,1% na passagem de abril para maio. 
Esta foi a quinta alta consecutiva 
do indicador. Apesar disso, o ritmo 
de crescimento vem caindo desde 
janeiro, quando houve um aumento 
de 2,3% no volume. Em fevereiro e 
março, as taxas chegaram a 1,4%, 
enquanto em abril, o setor cresceu 
0,8%. 

Os dados são da pesquisa do IBGE. 
Na média móvel trimestral, o comércio 
varejista teve alta de 0,7%. No acu-
mulado do ano, o setor cresceu 1,8%. 
Por outro lado, houve queda de 0,2% 
na comparação com maio de 2021 e 
de 0,4% no acumulado de 12 meses.

Na passagem de abril para maio, seis 
das oito atividades do varejo tiveram 
alta: livros, jornais, revistas e pape-

No acumulado do ano, o setor cresceu 1,8%.
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Turismo retoma 
o volume pré-pandemia 

e serviços segue avançando
Após 27 meses, o volume de receitas do setor de turismo alcançou, em maio, o nível pré-pandemia, 
com avanço mensal de 2,6%, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE

segurança em relação ao 
avanço do vírus também im-
pactou positivamente o setor 
de serviços em maio, que 
registrou ganhos 8,4% acima 
do nível pré-pandemia. Os 
números da PMS apontaram 
um crescimento de 0,9% no 
volume de receitas do setor, 
em relação ao mês anterior, e 
de 9,2%, na comparação com 
maio de 2021, a 15ª expansão 
anual consecutiva. 

Os cinco grupos de ativi-
dades abordados na PMS 
apresentaram avanços men-
sais, destacando-se os ser-
viços prestados às famílias 
(+1,9%) e os serviços pro-
fissionais e administrativos 
(+1,0%). O economista da 
CNC responsável pela pes-
quisa, Fabio Bentes, destaca 
que, diante do panorama 
mais favorável, a entidade 
revisou a previsão para 
a variação do volume de 
receitas do setor em 2022. 
A perspectiva anterior era 
de crescimento de 1,6% em 
relação a 2021 e subiu para 
1,9% (Gecom/CNC).

para a próxima alta tempo-
rada, encerrando 2022 com 
314,6 mil postos de trabalho 
criados. O presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
lembra que a pandemia pro-
vocou prejuízos significati-
vos para o turismo brasileiro. 

Apesar dos cálculos base-
ados nos números do IBGE 
indicarem perda acumula-
da de R$ 254,5 bilhões em 
relação ao nível pré-pan-
demia, a perda referente 
ao potencial de geração de 
receitas, considerando a 
tendência de crescimento 
que o setor apresentava 

antes do início da crise 
sanitária, foi ainda maior, 
de R$ 517,7 bilhões.

Diante disso, Tadros come-
mora as projeções. “Apesar 
do aumento recente de casos 
da Covid-19, o fato de mais 
de 83% da população acima 
de cinco anos estar vacinada 
reduz significativamente 
a possibilidade de novas 
medidas restritivas, como 
aquelas implementadas em 
2020 e início de 2021. O ce-
nário é favorável para que o 
turismo avance no caminho 
da recuperação”, avalia.

O sentimento de maior 

Vendas no varejo 
cresceram 0,1% em maio, diz IBGE

alimentícios, bebidas e fumo (1%).
Duas atividades tiveram queda: ou-

tros artigos de uso pessoal e doméstico 
(-2,2%) e móveis e eletrodomésticos 
(-3%). A receita nominal cresceu 0,4% 
de abril para maio, 2,8% na média 
móvel trimestral, 17% na comparação 
com maio de 2021, 16,8% no acumu-
lado do ano e de 13,6% no acumulado 
de 12 meses.

O varejo ampliado, que também 
inclui materiais de construção e veícu-
los, teve crescimento de 0,2% de abril 
para maio. Os veículos, motos, partes 
e peças tiveram queda de 0,2%, já os 
materiais de construção recuaram 
1,1%. O segmento do varejo ampliado 
teve queda de 0,7% na comparação 
com maio de 2021. Foram registradas 
altas de 1% no acumulado do ano e de 
0,3% no acumulado de 12 meses (ABr).

laria (5,5%), artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos e de perfumaria 
(3,6%), tecidos, vestuário e calçados 
(3,5%), combustíveis e lubrificantes 
(2,1%), equipamentos e material para 
escritório, informática e comunicação 
(2%) e hiper, supermercados, produtos  
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OpiniãO
Avanço tecnológico: ameaça ou 

oportunidade para os profissionais? 

Pesquisa da PwC, 
com a participação 
de mais de 52 mil 
pessoas de 44 países, 
revelou que 30% 
dos entrevistados 
enxergam o avanço 
tecnológico como 
ameaça existencial. 

A grande preocupação 
é a possibilidade de 
suas funções serem 

substituídas pela tecnologia 
nos próximos três anos. 
Além disso, 39% afirmam 
ter receio de não receber 
treinamento suficiente em 
habilidades digitais por 
parte de seus empregado-
res. Entre a geração Z, a 
proporção é ainda maior.   

Dados do mesmo estudo 
mostram que as empresas 
estão investindo em seus 
profissionais por meio da 
qualificação e aumento de 
salários. Entretanto, ape-
nas 40% dos respondentes 
afirmam ter recebido esses 
investimentos. Na área 
financeira, um dos fatores 
que reforçam o temor de 
que as funções sejam subs-
tituídas pela tecnologia é a 
perspectiva de diminuição 
da força de trabalho. 

De acordo com o relató-
rio do Fórum Econômico 
Mundial de 2020, até 2025, 
43,2% das empresas pre-
tendem diminuir as equipes 
atuais por conta da automa-
tização. 

Além disso, até 2025, 
estima-se que 85 milhões 
de empregos poderão sofrer 
os impactos da divisão do 
trabalho entre humanos e 
máquinas em todo o mundo, 
incluindo o Brasil. Ativida-
des redundantes diminuirão 
de 15,4% para 9% da mão 
de obra. 

Entre as funções da área 
financeira citadas no rela-
tório como “redundantes” 
e que estão sendo deslo-
cadas pelo avanço tecno-
lógico estão: escriturários 
de contabilidade e folha 
de pagamento, secretários, 
contadores e auditores. 

Entretanto, as tendências 
sugerem que, diferente-
mente de substituídas, 
as atividades tradicionais 
exigirão novas habilidades 

de seus profissionais, mos-
trando um cenário de mu-
danças para que o mercado 
de trabalhadores se adapte 
às novas demandas. 

À medida que mais sis-
temas computacionais são 
usados no nosso dia a dia, 
cresce a demanda por traba-
lho especializado, mudando 
de atividades operacionais 
para aquelas mais tecnoló-
gicas e que exigem profici-
ência no uso de programas 
e aplicativos. 

O profissional que se ca-
pacita com tais habilidades 
encontra um mercado re-
pleto de posições a serem 
preenchidas. Segundo o 
levantamento do Fórum 
Econômico Mundial, mais 
de 97 milhões de vagas 
poderão surgir, e profissões 
emergentes crescerão de 
7,8% para 13,5%. Entre 
elas, estarão em alta: espe-
cialistas em IA e machine 
learning, em automação de 
processos, power BI, gestão 
de riscos e transformação 
digital, conselheiros estra-
tégicos, analistas de dados 
e segurança da informação.  

Essa transformação torna-
-se um facilitador para que 
profissionais se capacitem 
em ferramentas especia-
lizadas nas suas áreas de 
trabalho e, assim, se tornem 
profissionais mais produti-
vos, pois sistemas compu-
tacionais já fazem parte das 
suas rotinas de uma forma 
ou outra. Dito isso, fica claro 
que a visão de que sistemas 
computacionais diminuiram 
a demanda por trabalho está 
equivocada. 

No caso do profissional 
financeiro, será preciso 
estreitar as relações com 
as tecnologias que estão 
se inserindo em seu meio e 
capacitar-se para operá-las. 
Softwares de gestão finan-
ceira podem, por exem-
plo, otimizar processos, 
liberando mais tempo para 
que os colaboradores se 
dediquem à maximização 
de resultados. 

Não há outro caminho, 
portanto, a não ser entrar 
na estrada das inovações, 
e quem não fizer isso certa-
mente ficará para trás. 

(*) - É CTO do Accountfy.

Cesar Moro (*)

News @
Solução para transformação digital como 
serviço

@A Engine, consultoria especializada em soluções para 
transformação digital e no oferecimento de SAP, lança, em 

julho, uma solução dedicada à transformação de negócios como 
serviço. Nomeado como eBaaS (Engine Business as a Service), 
o modelo consiste em um conjunto de ferramentas e serviços, 
como um digital board room, para gestão de todos os processos 
da empresa, análises de desempenho em tempo real e a transi-
ção para Cloud paga como serviço. A expectativa da Engine é 
que o eBaaS represente até 60% dos serviços contratados, até 
2025. Na transformação do negócio como serviço, o eBaaS per-
mite à indústria ter acesso a um sistema de gestão empresarial 
completo, utilizado por 99% das maiores empresas do mundo, 
apoiado por um data center mundial, a partir do SAP S/4HANA 
Cloud. O objetivo é que a indústria parta da automação básica 
para as melhores práticas de gestão do mundo, a fim de melhorar 
a competitividade.

ABB e Red Hat firmam parceria

@A Red Hat Inc., líder global no fornecimento de soluções open 
source e a ABB, pioneira e líder em tecnologia que atende 

clientes da indústria, concessionárias, transporte e infraestrutu-
ra,  anunciaram nesta semana uma parceria global para permitir 
que indústrias que usam processos de automação e software 
industrial da ABB escalem rapidamente, com flexibilidade, apro-
veitando as plataformas empresariais da Red Hat. O fruto dessa 
aliança é a criação de um software que atua na intersecção da 
Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia Operacional (OP) 
para implementação rápida e uso dinâmico dentro do contexto 
industrial (www.abb.com).

TI

Internet em veículos em movimento 
é liberada nos Estados Unidos

A SpaceX, empresa controlada por Elon Musk, acaba de obter da Comissão Federal de Comunicações dos 
Estados Unidos autorização para que o Starlink, seu sistema de internet via satélite seja usado em veículos 
em movimento, tais como carros, caminhões, barcos e aeronaves.

Vivaldo José Breternitz (*)

O Starlink é composto por uma 
constelação de satélites em 
órbita da Terra, fornecendo 

internet de alta velocidade para 36 
países, inclusive para o Brasil. O 
sistema permite chamadas de vídeo, 
jogos online, streaming e outras 
atividades, sendo muito mais rápi-
do que os satélites de banda larga 
tradicionais.

A autorização gera muitas opor-
tunidades de negócio, já tendo per-
mitido à SpaceX firmar contratos 
com   as companhias aéreas JSX e 
Hawaiian Airlines, oferecendo aces-
so à internet durante os voos.  A 
SpaceX ajudou muito a Ucrânia nos 
últimos tempos e a Ukrzaliznytsia 
(ferrovias ucranianas) já disse que 
planeja oferecer o serviço Starlink 
em todos os seus trens até o final de 
2022 – evidentemente, se a guerra 
permitir...

rápida e confiável; no entanto, é um 
golpe para aqueles que costumavam 
culpar a falta de conexão para não 
responder mensagens ou quando per-
diam prazos...

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

diretor do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas.

Concorrentes já estão surgindo, 
como o Telestat canadense e o Projeto 
Kuiper, da Amazon; no entanto, ambos 
ainda estão bastante atrasados em 
termos de desenvolvimento em relação 
ao Starlink. 

É mais um passo rumo a uma internet 
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App para e-commerce: entenda por que essa 
ferramenta pode impactar suas vendas

Smartphones e tablets transforma-
ram a indústria do comércio eletrônico. 
É que vivemos tempos de pura conec-
tividade em meio a rotinas atribuladas. 
Por isso, ter a possibilidade de realizar 
compras, tirar dúvidas, ou conhecer 
mais sobre algum produto a apenas um 
toque de distância da tela vale ouro. Ou 
melhor: conversão em vendas!

 
Não à toa, os aplicativos de compras 

se tornaram uma ferramenta cada vez 
mais necessária para impulsionar os 
negócios. Além de acompanharem a 
revolução tecnológica – e os novos há-
bitos dos consumidores –, favorecem 
as empresas nos quesitos impacto de 
vendas, agilidade no atendimento e 
mais interação com o cliente.

 
Para facilitar ainda mais a compre-

ensão em torno do assunto, detalho 
a seguir quatro estratégias que se 
consagraram como fundamentais aos 
apps para e-commerces.

 
Retenção de novos usuários

Um dos pontos-chave dessas fer-
ramentas é o poder de retenção de 
novos clientes. No entanto, isso só 
é possível quando boas estratégias 
são criadas para que o aplicativo 
permaneça instalado no smartphone 
do consumidor. Assim sendo, a em-
presa pode enviar notificações sobre 
novidades e promoções, por exemplo, 
aumentando as chances de venda.

 
Para se ter uma ideia, um estudo 

realizado pelo Fit for the Future of 
Retaile, elaborado pela CleverTap, 
aponta que com uma estratégia de 
qualidade o número de novos usuários 
sobe para mais de 53%.

ção de carrinho abandonado.

Interação com o cliente
Para manter o uso do aplicativo 

em alta, e seguir impulsionando as 
vendas, é importante criar ações que 
aproximem os consumidores da marca. 
Isso se torna possível e prático com 
os apps. Enviar notificações de novas 
promoções e manter contato com o 
cliente por meio do envio de pesquisas 
de feedback mostra que o seu negócio 
está disponível em toda a sua jornada.

 
Diante disso, fica um pouco mais fácil 

concluir que as estratégias de grandes e 
pequenas empresas também precisam 
se voltar para os dispositivos móveis. 
Antes, criar um aplicativo para empre-
sas era um diferencial à parte, mas hoje 
se trata de necessidade. Afinal, ninguém 
quer ficar para trás em um mercado em 
que a concorrência impera.
 

(Fonte: Renan Mota, co-CEO e founder  
da Corebiz corebiz@nbpress.com).

Engajamento
O mesmo vale para a questão do en-

gajamento dos visitantes do aplicativo. 
Utilizando as estratégias corretas, é pos-
sível potencializar a taxa de conversão 
de 10% a 35%, segundo o levantamento. 
Nesse sentido, a análise de navegação, 
por exemplo, que estuda o comporta-
mento dos consumidores e possibilita 
uma comunicação mais personalizada, é 
uma alternativa que vale ser explorada.

 
Aumento de itens por pedido

Outra questão que pode (e deve!) ser 
levada em conta nos apps para e-com-
merces é o aumento das transações por 
pedido. Ou seja, incentivar o cross-sell – 
venda cruzada, que consiste em oferecer 
um produto ou serviço complementar 
à oferta. As ações podem contar com 
notificações de cupons personalizados 
para os usuários. Isso pode elevar em 
44% o número das compras por mês, 
também de acordo com o levantamento 
da CleverTap, impactando ainda a redu-
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TD Synnex lança programa para revendas 
lucrarem com Cisco

A TD SYNNEX lança o progra-
ma Velocity Accelerator que, com 
a parceria da Cisco, tem como 
objetivo atrair as revendas que 
queiram se iniciar na comerciali-
zação das soluções do fabricante 
para pequenas e médias empre-
sas. São bem-vindas revendas de 
todo o país.

Possuindo em sua organização 
áreas dedicadas a tecnologia e co-
mercialização de soluções Cisco, a 
TD SYNNEX é uma das maiores 
parceiras do fabricante no Brasil, 
em volume de negócios. Conta 
com mais de 100 profissionais de-
dicados a Cisco, prontos a prestar 

todo o suporte de que a revenda 
necessite. Oferece, ainda, apoio 
a financiamento de projetos 
e patrocina certificação Cisco 
Select para dois profissionais de 
cada revenda que ingressa no 
programa Velocity Accelerator.

Com extenso portfólio, a Cisco 
oferece soluções de hardware 
e software nas áreas de rede, 
segurança, colaboração e data 
center – aspectos imprescindíveis 
ao funcionamento das empresas, 
não importa o segmento ou a 
geografia em que atuem, cons-
tituindo, portanto, um mercado 
expressivo para as revendas.

Instituto Atlântico oferece mais  
de 60 vagas de trabalho

O Instituto Atlântico, Insti-
tuição de Ciência e Tecnologia, 
sem fins lucrativos, voltada 
para a promoção da inovação, 
pesquisa e desenvolvimento 
em Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC), está com 
vagas em aberto para profissio-
nais de TI. Cerca de 60 postos 
de trabalho estão disponíveis 
nas áreas de Desenvolvimen-
to Front-end, Back-end, Full 
Stack, Devops, Inovação, Ge-
renciamento de Projetos, entre 
outras. Serão aceitas inscrições 
de profissionais de qualquer es-
tado do Brasil, já que o trabalho 

é realizado de forma remota. Os 
interessados podem se candida-
tar pelo site https://jobs.kenoby.
com/instituto-atlantico. 

Também estão abertas 04 vagas 
de estágio, duas delas para De-
senvolvimento, uma para Product 
Owner e uma para Automação de 
Testes em Software. Os selecio-
nados para essas vagas de estágio 
farão parte do Academy Ascan, 
programa do Instituto Atlântico 
focado na qualificação dos esta-
giários. O programa inclui duas 
horas diárias de trabalho dos es-
tagiários da instituição dedicadas 
a conhecimento e qualificação. 
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GABRIEL MARCELO VIEIRA, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 11/06/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jurandir Marcelo Sica Vieira e de Alecsandra da Costa Vieira. A 
pretendente: TALITHA SANTOS ANDRADE, profissão: assistente de internação, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Laelcio Pereira de Andrade e de Angelica Batista 
dos Santos de Andrade.

O pretendente: FRANCISCO WANDERLEY DE OLIVEIRA, profissão: operador de 
máquina, estado civil: divorciado, naturalidade: Morada Nova, CE, data-nascimento: 
17/04/1957, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Moraes de Oli-
veira e de Maria Rabêlo de Oliveira. A pretendente: MARIA ALVES DA MOTA, pro-
fissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 
25/12/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gabriel Ferreira Alves e 
de Rosalia Dias da Mota.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: REGINALDO ANDRÉ BATINGA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (14/11/1973), estado civil solteiro, profissão serralheiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Alves Batinga e 
de Aparecida André Batinga. A pretendente: ESTER DA SILVA ALVES, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Guararema - SP, no dia (13/10/1987), estado civil solteira, profissão 
vendedora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Severino 
Alves da Hora e de Alvanira Justino da Silva.

O pretendente: JEAN CARLO JESUS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (13/06/1995), estado civil solteiro, profissão 
engenheiro de software, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Ivan Carlo Alves de Oliveira e de Elaine Aparecida de Jesus Eugenio. A pretendente: 
THALIA CRISTINA FELIX DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta 
Capital, Itaquera - SP, no dia (03/05/1998), estado civil solteira, profissão maquiadora, 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Cleber Ricardo Oliveira 
dos Santos e de Vera Lucia dos Santos Filho. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: GUILHERME DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/09/1999), estado civil solteiro, profissão assistente de 
atendimento, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lindolfo Silva 
Santos e de Lormina Jesus Santos. A pretendente: ISABELLA UBEDA DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP (Registrada em Suzano - SP), no dia 
(03/12/1997), estado civil solteira, profissão assistente de atendimento, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Genival Gomes de Oliveira e de Rosana Ubeda.

O pretendente: LEONARDO ALVES TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (24/06/1984), estado civil divorciado, profissão 
policial militar, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdetário 
Alves Teixeira e de Maria Do Carmo Lobato Teixeira. A pretendente: LUCIANA GUEDES 
SOARES, de nacionalidade brasileira, nascida em Rio Real - BA, no dia (06/08/1996), 
estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Domingos Messias Soares e de Maria da Guia Guedes da Silva Santos.

O pretendente: IFEANYICHUKWU VICTOR NNANEME, de nacionalidade nigeriana, 
nascido na Nigéria, no dia (20/11/1992), estado civil solteiro, profissão vendedor, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Emmanuel Nnaneme e 
de Felicia Ogoamaka Nnaneme. A pretendente: CAROLINE JULIANA SIQUEIRA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (24/09/1984), 
estado civil solteira, profissão enfermeira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Débora Maria Siqueira.

O pretendente: FELIX CHUKWUJEKWU GEOFFREY, de nacionalidade nigeriana, nas-
cido na Nigéria, no dia (07/09/1981), estado civil solteiro, profissão vendedor, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Okoro Geoffrey e de Love Geoffrey. A 
pretendente: ANA MARCIA COSTA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em 
Caxias - MA, no dia (26/09/1988), estado civil solteira, profissão ajudante geral, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Ribamar Costa Oliveira e 
de Maria Deusimar Costa. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde 
o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: FABIO KÜSSNER, de nacionalidade brasileira, nascido em Rio do Sul - SC, 
no dia (28/07/1983), estado civil solteiro, profissão autônomo, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Küssner e de Margareth Küssner. A pretendente: 
ANA PAULA DOMINICE, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (01/12/1981), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto Dominice e de Rosemari Kiissner.

O pretendente: WELLINGTON DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (29/09/1976), estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
expedição, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jorge Cantilino da 
Silva e de Quiteria de Souza Silva. A pretendente: ADRIANA SANTOS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Coaraci - BA, no dia (28/08/1975), estado civil solteira, profissão do lar, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arlinda Santos da Silva.

O pretendente: MAURICIO DA SILVA MELO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/08/1977), estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Celso da Silva Melo e de 
Julia Gonzaga Melo. A pretendente: GRAZIELA MARIA DOS SANTOS PARRA LOPES, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/12/1980), 
estado civil solteira, profissão costureira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Henrique Parra Lopes Filho e de Maria Aparecida dos Santos Lopes.

O pretendente: ROBERTO HENRIQUE LIMA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (28/10/1974), estado civil solteiro, profissão bancário, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Henrique Lima e de 
Vilma Archangelo de Lima. A pretendente: CINTIA MOURA MACEDO, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (30/04/1988), estado civil solteira, 
profissão bancária, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de José 
Nilson Oliveira Macêdo e de Maria Valmira da Silva Moura Macedo.

O pretendente: JENIVALDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em Abaré 
- BA, no dia (13/11/1969), estado civil divorciado, profissão eletricista, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Domingos Ramos da Silva e de Alzira 
Marcolino da Silva. A pretendente: VALDENICE ALVES FONSECA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Una - BA, no dia (22/05/1974), estado civil divorciada, profissão 
do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ademi Alves 
Fonseca e de Neuza Alves dos Santos.

O pretendente: GUILHERME PEREIRA SARMENTO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (30/04/1996), estado civil solteiro, profissão 
comerciante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Juarez Dias 
Sarmento e de Sheila Cristina Pereira. A pretendente: GIOVANA FONSECA CIPRIANO, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (24/11/1996), 
estado civil solteira, profissão psicóloga, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Vicente Cipriano e de Elisete Sodré Fonseca Cipriano.

O pretendente: FERNANDO DIAS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Brumado - BA (Registrado em Malhada de Pedras - BA), no dia (17/01/1996), estado civil 
solteiro, profissão motorista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de João Fernandes de Souza e de Anita Dias Dantas. A pretendente: EDINALVA 
FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascida em Malhada de Pedras - 
BA, no dia (22/02/1990), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião Ferreira Rocha e de Amelia Souza 
Ferreira Rocha.

O pretendente: EDMAR OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Pedro Canário - ES (Registrado em Nova Viçosa - BA), no dia (30/09/1981), estado civil 
solteiro, profissão servidor público federal, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Edgard Ricardo da Silva e de Maria de Lourdes Oliveira Silva. 
A pretendente: KELLY HENRIQUE, de nacionalidade brasileira, nascido em Indiaroba - 
SE, no dia (19/06/1986), estado civil solteira, profissão manicure, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Joselita Henrique.

O pretendente: JOSEILTON VIEIRA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Riacho dos Cavalos - PB, no dia (20/02/1983), estado civil divorciado, profissão cozi-
nheiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim Vieira 
Sobrinho e de Francisca Vieira de Andrade. A pretendente: JANIELE CARNEIRO DE 
ANDRADE, de nacionalidade brasileira, nascida em Catolé do Rocha - PB (Registrada 
em Riacho dos Cavalos - PB), no dia (10/08/1990), estado civil solteira, profissão auxiliar 
contábil, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo-SP, filha de Julio Carneiro 
de Andrade e de Margarida Carneiro Diniz.

#tenhacicatrizes

Claudio Zanutim

Liderar é Educar
Claudio Zanutim (*)

Você já parou para pensar que em pratica-
mente todos os grupos, sejam eles familiares, 

profissionais, sociais ou até mesmo na simples 
convivência com seus vizinhos, há sempre al-
guém que se destaca dos demais?

Aparentemente, esta pessoa é um líder nato, 
que tem o poder de reunir um grupo e fazer 
valer a sua opinião. Grandes líderes operaram 
significativas mudanças no mundo, para o bem 
ou para o mal, como Gandhi ou Hitler. A questão 
é que conseguiram levar multidões a pensar e 
agir como eles.

No mundo dos negócios, o papel do líder não 
é menor, embora sua função de liderança esteja 
intimamente ligada à de também educar. Tome 
como exemplo o técnico de um time.

Além de treinamento físico, os atletas são 
educados a manter determinadas condutas que 
são essenciais para ganhar ou perder.

Disciplina do aprendizado
Peter M. Senge, especialista em aprendizado 

organizacional e autor do livro “A Quinta Discipli-
na”, defende cinco disciplinas distintas. São elas:

Domínio pessoal: significa aprender a 
expandir as capacidades pessoais para obter 
os resultados desejados e criar um ambiente 
empresarial que estimule todos os participantes 
a alcançar as metas determinadas.

Modelos mentais: consiste em refletir, es-
clarecer continuamente e melhorar a imagem 
que cada um tem do mundo, a fim de verificar 
como moldar atos e decisões.

Visão compartilhada: é estimular o engaja-
mento do grupo em relação ao futuro que se pro-
cura criar e elaborar os princípios e as diretrizes 
que permitirão que esse futuro seja alcançado.

Aprendizado em equipe: consiste em trans-
formar as aptidões coletivas ligadas a pensamento 
e comunicação, de maneira que grupos de pessoas 
possam desenvolver inteligência e capacidades 
maiores do que a soma dos talentos individuais.

Pensamento sistêmico: é criar uma forma 
de analisar e uma linguagem para descrever 
e compreender as forças e inter-relações que 
modelam o comportamento dos sistemas. É essa 
quinta disciplina que permite mudar os sistemas 
com maior eficácia e agir mais de acordo com 
os processos do mundo natural e econômico.

Disciplina não é prisão
Educar é o mesmo que disciplinar, mas a 

palavra disciplina, para muitas pessoas, está 
associada a prisão, a regras e padrões. Tal 
conceito está arraigado em nosso inconsciente 
como uma forma punitiva de se “pôr ordem nas 
coisas”. Mas no mundo dos negócios já não há 
mais lugar para esta forma de pensar e disciplina 
nada mais é do que adequar-se às regras.

Observe o exemplo do Japão, país derrotado 
numa grande guerra e que, em apenas 50 anos, 
tornou-se uma grande potência.

O segredo?
A filosofia Kaizen de “ser melhor hoje do que 

ontem e melhor amanhã do que hoje. Melhoria 
constante e incessante”.

Missão possível
Ser líder é ter uma missão e uma visão com-

partilhada, educar e treinar os outros para agir.
Orientar e encorajar seus liderados a identificar 

a direção a ser seguida, para que a empresa possa 
competir pelo futuro. Ser líder é ter uma missão.

Não é uma missão impossível, mas exige persis-
tência. É claro que tudo seria mais fácil de conduzir 
se as pessoas fossem todas iguais, se não houvesse 
necessidade de regular suas práticas tornando-as 
aptas para reagir à pressão da conjuntura, ou seja, 
o ambiente competitivo com novas variáveis, riscos 
e oportunidades, uma sociedade cada vez mais 
carente e clientes mais exigentes.

Este modelo de líder precisa:
→  Conhecer suas pessoas (forças e fraquezas);
→  Estar aberto às renegociações. Se as 

situações mudam, é muito provável que 
desempenhos, resultados e prazos sejam 

renegociados;
→  Ter escuta ativa;
→  Prestar atenção aos sinais externos e 

internos para ser pró-ativo e não reativo;
→  Manter cautela, ser persistente e paciente, 

mas nunca complacente;
→  Planejar e gerar indicadores de controle, 

estimular e educar as pessoas para executar, 
medir, corrigir rumos e reconhecer sucessos.

Cada cabeça, uma sentença
De todos os aspectos apontados, o mais difícil 

talvez seja trabalhar cotidianamente com pessoas 
muito diferentes entre si. Então, como lidar com 
as adversidades do dia a dia e formar uma equipe 
confiante, comprometida com os resultados e unida 
em prol dos mesmos objetivos? Seguem algumas 
dicas práticas para trabalhar bem em grupo.

Confira:
Seja paciente: nem sempre é fácil conciliar 

opiniões diversas, afinal “cada cabeça, uma 
sentença”. Por isso é importante que você seja 
paciente e pense antes de falar. Procure expor 
os seus pontos de vista com moderação e ouça 
o que os outros têm a dizer.

Aceite as ideias dos outros: muitas vezes 
é difícil aceitar ideias novas ou admitir que não 
temos razão; mas é importante saber reconhecer 
que a ideia de outra pessoa pode ser melhor do 
que a nossa.

Cuidado com as críticas: podem surgir 
conflitos entre as pessoas do grupo, mas é muito 
importante não deixar que isso interfira no tra-
balho. Avalie as idéias da pessoa, independente 
daquilo que achar dela. Critique as ideias, nunca 
a pessoa.

Saiba dividir: ao trabalhar em grupo, é im-
portante dividir tarefas. Não parta do princípio 
de que é o único que pode e sabe realizar uma 
determinada tarefa. Se isso fosse verdade, o 
trabalho não seria “em grupo”, seria individual.

Trabalhe: não é por trabalhar em grupo que 
você deve relaxar nas suas obrigações. Dividir 
tarefas é uma coisa, deixar de trabalhar é outra 
completamente diferente.

Seja participativo e solidário: procure 
dar o melhor de si.

Dialogue: quando você se sentir descon-
fortável com alguma situação ou função que 
lhe tenha sido atribuída, é importante que 
explique o problema, para que seja possível 
alcançar uma solução que agrade a todos e 
não sobrecarregue ninguém.

Planeje: quando várias pessoas traba-
lham em conjunto, é natural que alguns 
se dispersem; por isso o planejamento e a 
organização são ferramentas importantes 
para que o trabalho de grupo seja eficiente 
e eficaz.

Aceite a ideia do erro: quando todas as 
barreiras já foram ultrapassadas e o grupo é 
muito coeso e homogêneo, existe a possibi-
lidade de se tornar resistente a mudanças e 
a opiniões discordantes. É importante que a 
equipe ouça opiniões externas e que aceite a 
ideia de que pode errar.

Forte Abraço! 

(*) É Membro dos Empreendedores 
Compulsivos,  Palestrante e Trainner Internacional. Mais 

150 mil pessoas treinadas. Auxilia empresas e pessoas na 
maximização da performance em vendas e no atingimento 

de objetivos e metas. Autor de 7 livros, 3 e-books e dez 
artigos acadêmicos, é reconhecido nos meios empresarial, 

acadêmico e popular, principalmente com o Best Seller: 
Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis.

A estação mais fria do ano 
costuma ser acompanhada 
de um aumento nas vendas 
do varejo, tanto físico, quan-
to online. Uma pesquisa da 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) projeta 
que, somente no setor do 
vestuário, haverá um lu-
cro de R$ 13,7 bilhões até 
agosto. A entidade aponta 
ainda que, historicamente, 
o inverno costuma ter um 
crescimento nas vendas em 
torno de 9%, na comparação 
com a primavera e o outono. 

Para aproveitar as opor-
tunidades da estação, é 
preciso definir estratégias. 
“O empreendedor precisa se 
adequar e, se preciso for, se 
reinventar. Além de pensar 
nos produtos certos a serem 
impulsionados, é necessário 
estudar o mercado, o que 
está em alta durante a esta-
ção, o público a ser atingido 
e quais caminhos precisam 
ser tomados para alavancar 
os lucros nesse período”, 
comenta Marina Ballester, 
Líder de Experiência do 
Cliente da Loja Integrada, 
plataforma para criação de 
lojas virtuais, com mais de 
2,5 milhões de lojas criadas.

Depois do vestuário, os seto-
res que mais têm crescimento 
nas vendas no inverno são o 
de comidas e bebidas, roupas 
de cama, eletrônicos e itens 
de cuidados com o corpo. Por 
conta do frio, muitas pessoas 
preferem fazer as compras 
no conforto de casa, então 
os varejistas digitais podem 
apostar em promoções para 
atrair o público. Marina traz 
quatro dicas para vender mais 
na estação:
 1) Planeje o estoque - 

As vendas de diversos 
produtos crescem e a 
procura por novida-
des também. Analise 
as vendas realizadas 
no mesmo período de 
anos anteriores e faça 
uma média de produ-
tos necessários para 
atender ao público. 
Além disso, alinhe va-
lores e prazos com os 

fornecedores anteci-
padamente. Isso serve 
para você projetar todo 
o estoque e não ter 
itens encalhados.

 2) Monte kits de pro-
dutos - Kits no e-
commerce são uma 
boa estratégia para au-
mentar o faturamento 
e girar o estoque. Eles 
podem ser formados 
por diferentes itens 
que se complementam 
ou por itens do mesmo 
produto, mas em maior 
quantidade. Durante o 
inverno, kits de meias, 
roupas de frio, cremes 
e comida são boas op-
ções.

 3) Diversifique as for-
mas de pagamento 
- É necessário pensar 
além dos produtos 
que serão ofertados. 
A diversidade nas for-
mas de pagamento é 
essencial para atrair 
consumidores. Cartão 
de débito, cartão de 
crédito (com a opção 
de pagar com mais de 
um), transferência, bo-
leto, pix e intermedia-
dores de pagamento 
são opções buscadas 
pelo consumidor. 

 4) Invista na experiên-
cia do cliente - Cada 
cliente possui um perfil 
e a experiência que ele 
tem na compra pode 
determinar se ele vol-
tará ou não a comprar 
com você. Para um 
melhor atendimento, 
disponibilize diversos 
canais, otimize o tempo 
do consumidor no site, 
ofereça vantagens ex-
clusivas, tenha domínio 
sobre o produto que 
você está ofertando e 
mantenha a excelência 
no pós-venda. Pergun-
te ao consumidor o 
que ele achou do item 
adquirido e se ele cor-
respondeu às expec-
tativas. - Fon te e mais 
informações: (https://
lojaintegrada.com.br/).

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

ANTONY GABRIEL PEREIRA SIMPHRONIO, estado civil solteiro, profissão comer-
ciante, nascido no Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/033.FLS.037-MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e oitenta e três 
(23/10/1983), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 144, apartamento 22-A, CEP: 
08253000, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Ariosto Simphronio e de Lucimar Pereira Simphronio. FÁBIA MARIA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de e-commerce, nascida no Subdistrito Casa Verde, nes-
ta Capital (CN:LV.A/079.FLS.137-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (19/12/1989), residente e domiciliada 
Rua Virgínia Ferni, 144, apartamento 22-A, CEP: 08253000, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vilmar Francisco da Silva e de Marluce 
Maria da Silva.

Frio aquece comércio 
eletrônico: dicas para 
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Como o low-code 
viabiliza o DesignOps?

À medida que as 
organizações são 
pressionadas a lançar 
mais aplicativos 
ou sistemas para 
atender às demandas 
de seus clientes, 
paralelamente é 
preciso assegurar o 
padrão estético dos 
desenvolvimentos, 
isto é, elas precisam 
gerenciar o design em 
escala, garantindo a 
alta performance e o 
foco das equipes em 
seus produtos digitais, 
sem se esgotarem na 
infraestrutura

 

Nesse sentido, o profis-
sional de Design (UI/
UX) ou DesignOps, 

que antecede as atividades do 
DevOps - metodologia que usa 
a comunicação para integrar o 
desenvolvedor e os profissio-
nais de infraestrutura de TI, 
ganha um braço com os Design 
Systems realizados a partir do 
low-code. 

Isso porque a ferramenta 
de baixo código torna a abor-
dagem estética interativa e 
automática para que não seja 
necessário programar designs 
costumeiramente utilizados, o 
que acelera todo o processo de 
criação e faz com que o desen-
volvedor ganhe mais agilidade.

Posto isso, a automatiza-
ção dos processos de design 
acontece dentro do sistema 
low-code. Por exemplo, o Fiori, 
sistema de design da SAP, é 
automatizado em softwares de 
baixo código para criar aplica-
ções em torno de sistemas da 
desenvolvedora alemã, sem a 
necessidade de implementar 
as diretrizes de seu design, ou 
seja, o custo de implementação 
de um design sofisticado dos 
desenvolvimentos passa a ser 
minimizados com um design 
system integrado.

Outros sistemas gráficos, 
como Sketch, Figma e Adobe 
XD, também podem ser con-
templados no low-code. Além 
disso, é possível adaptar o De-
sign System das organizações 
conforme as necessidades, 
tudo vai depender da escolha 
do parceiro low-code. 

A automação no modelo “tra-
ga seu próprio design” pode 
ser modificada em tempo real 
sem a necessidade de gerar, 
salvar ou compilar a edição 
e é uma das mais inovadoras 
porque o profissional pode 
trabalhar com uma ferramenta 
de design de sua preferência e 
depois importar o que foi feito 
de forma automática. 

Assim, o aplicativo evolui 
conforme está sendo criado. 
A ideia é que, sempre, a au-
tomatização leve agilidade ao 
DesignOps, o que irá garantir 
padrão estético nos desenvol-
vimentos de acordo com as 
melhores práticas da empresa 
e do mercado, redução de 
custos e diminuição do time-
to-market. Isto significa que, 
para o desenvolvimento de 
práticas multi-experiência, o 
Design Systems em low-code 
ajuda a aumentar a eficácia 
dos projetos, do mais rápido 
ao mais personalizado.

Sem dúvida, o uso do Design 
System com um software de 
baixo código potencializa a 
produtividade e facilidade 
dentro da programação, per-
mitindo que as marcas possam 
criar suas próprias personali-
dades, além de garantir que 
o time responsável por esse 
trabalho, o DesignOps, tenha 
alta eficiência e baixos atritos. 

A inovação que surge com 
esse recurso não se trata so-
mente de um pilar tecnológico, 
mas sim estratégico, pois au-
menta a velocidade da entrega 
e prepara as organizações para 
um futuro independente.

(*) - É country manager da GeneXus 
Brasil, Portugal e Cabo Verde, 

precursora em plataformas low-code 
que simplificam o desenvolvimento 

e a evolução de softwares 
por meio da automatização 

(https://www.genexus.com/pt/).

Ricardo Recchi (*)

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

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: JAIRO MATTIELLO, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 12/01/1984, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Celso Mattiello e de Leisi 
Monteiro Mattiello. A pretendente: CLAUDIA PINTO DA SILVA, profissão: auxiliar técnica 
eletrônica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nas-
cimento: 28/10/1977, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Marcos Antonio Pinto da Silva e de Aurora Lopes Pinto da Silva.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO DEL BUSSO, profissão: engenheiro eletrônico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
28/11/1949, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Nicola 
Del Busso e de Élide Bolgheroni Del Busso. A pretendente: SIRLEY ROSANA SCHAL-
CH, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, 
data-nascimento: 04/02/1962, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Gilberto Schalch e de Ana Gersia Pereira Schalch.

O pretendente: DANILO GUILHERME ALVES MARTINS, profissão: engenheiro civil, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, data-nascimento: 
18/07/1992, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de João 
Francisco Martins e de Marcia da Silva Alves. A pretendente: MARCELA NUNES DOS 
SANTOS, profissão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santa 
Cecília, SP, data-nascimento: 08/12/1996, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Reginaldo Angelo dos Santos e de Regiane Nunes dos Santos.

O pretendente: YURI ROBERTO PALHARES MACHADO, profissão: executivo comer-
cial, estado civil: solteiro, naturalidade: em Campinas, SP, data-nascimento: 14/06/2000, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Wilson Roberto 
Machado e de Ana Cristina Palhares Machado. A pretendente: LETÍCIA TOÉ SOARES, 
profissão: analista financeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-
nascimento: 05/09/1996, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Lazaro Soares Filho e de Silmara Toé Soares.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - 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: WAGNER RIBEIRO DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão 
operador de máquinas florestais, estado civil solteiro, nascido em Itapeva - SP, no dia 
(24/12/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ismael 
Ribeiro da Rocha e de Aparecida Maria da Rocha. A pretendente: DEBORA CAROLINE 
CHAGAS DANTAS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (20/09/2001), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Daniel dos Santos Dantas Filho e de Rosenilda Chagas Jeronimo.

O pretendente: WAGNER MEJIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão em-
presário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/01/1967), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valmir Alves da Silva e de Marlene 
Mejias da Silva. A pretendente: ANDRÉIA COSTA AUN, de nacionalidade brasileira, 
profissão assistente financeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(09/11/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Michel 
Aun e de Mariza Scudelari Costa.
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 

Jornal Empresas & Negócios

Pollyana Guimarães (*)

Nessa jornada, estar 
atento a critérios 
pontuais de elegi-

bilidade é fundamental 
para auxiliar no processo 
de escolha. Não há como 
negar que a oferta de cursos 
de capacitação aumentou 
consideravelmente nos úl-
timos anos. 

Apesar da complexidade 
da escolha, não investir em 
qualificação contínua não 
é uma opção. Ainda mais 
depois da pandemia, onde 
a taxa de desemprego dis-
parou.

Segundo uma pesquisa 
realizada pela consultoria 
Oliver Wyman, investir 
em práticas de aperfei-
çoamento, aprendizado e 
crescimento de carreira faz 
parte da prioridade de 57% 
dos entrevistados. Mas, de 
nada adianta um banquete 
de opções à sua frente, sem 
saber qual a melhor escolha 
para seu sucesso.

Nessa decisão, é impor-
tante levar em consideração 
o melhor formato de aula, 
sendo compatível com cada 
perfil. É preciso analisar se 
o conteúdo corresponde às 
expectativas de crescimen-
to profissional e, ainda, se 
a metodologia adotada é a 
mais indicada para o seu 
estilo de aprendizagem. Em 
uma primeira análise, optar 

É preciso planejar e reavaliar a estratégia de tempos em tempos 
a fim de alcançar as metas estabelecidas.

Maria Cristina Kopacek (*)

Em 2021 o Brasil registrou a abertura 
de mais de 3,9 milhões de empreendi-
mentos, representando um aumento 
de 19,8% quando comparado com 
2020. Do total de empresas criadas, 
3,1 milhões escolheram a modalidade 
de Microempreendedor Individual 
(MEI), correspondendo a 80%. 

Em segundo lugar na abertura de 
novos negócios, 682,7 mil foram sob 
o modelo de microempresas, sendo 
17,35% do total de empresas abertas 
em 2021. As PMEs já compõem cerca 
de 53.5% do PIB brasileiro, percen-
tual que vem crescendo ano após 

ano, e mostram a força das PMEs. 
Acompanhando esse mercado há 
mais de 12 anos, noto que as peque-
nas empresas representam algumas 
das condições mais favoráveis aos 
negócios inovadores: são rápidas, 
flexíveis e voláteis. 

Quando fazemos um recorte para 
a área financeira, já é notório que 
muitas empresas, dos mais diversos 
setores, conseguem hoje ter acesso 
a plataformas que entendam suas 
necessidades específicas e criem 
experiências financeiras contextuais, 
por exemplo, cashback, cartões e até 
mesmo crédito consignado. Serviços 
que antes eram inacessíveis hoje estão 

à disposição do pequeno empreende-
dor, e esse movimento deve ser ainda 
mais agressivo com a adoção massiva 
do PIX e as novas regulamentações do 
Open Finance.

Por fim, o ponto de destaque desse 
artigo é fazer uma provocação a todo 
o mercado brasileiro, afirmando que 
sim, todas as PMEs são ou serão, em al-
gum momento, fintechs que ofereçam 
os mais diversos serviços financeiros 
e, como consequência, agreguem valor 
para o consumidor final.

Você já tinha se atentado a isso?

(*) - É Co-fundadora da Idez, fintech especializada 
em serviços financeiros para PMEs, que atua sob o 

modelo Bank as a service.

Toda PME será uma fintech

Como encontrar o curso certo 
para decolar sua carreira?

Investir na qualificação profissional é, sem dúvida, a chave para o sucesso. Entretanto, mediante tantas 
opções de cursos ofertadas no mercado, torna-se desafiador escolher, de forma assertiva, a opção 
mais viável e que atenda aos objetivos buscados a curto, médio e longo prazo

maiores segredos dos profis-
sionais de alto impacto. Afi-
nal, o aprendizado contínuo 
deve fazer parte de todos os 
profissionais, em busca de 
um desenvolvimento cons-
tante e autoconhecimento 
profundo sobre nossos 
desejos e metas. 

Apenas assim, será possí-
vel lidar com as mudanças 
do mercado e estar prepara-
do para trilhar essa jornada 
com base no aprimoramento 
contínuo. Somado a isso, as 
empresas também têm um 
papel importante na capa-
citação dos profissionais, 
visto que muitas demandam 
conhecimentos específi-
cos. Em todos os casos, é 
relevante que empresa e 
colaborador tracem uma 
estratégia em conjunto, bus-
cando alinhar os interesses 
de ambos os lados.

Investir na qualificação 
profissional é, sem dúvida, o 
principal caminho na busca 
por novas oportunidades 
para o crescimento. Con-
tudo, mais do que escolher 
um curso de capacitação, é 
necessário ponderar exa-
tamente aquilo que tem 
procurado e, avaliar de que 
forma tal escolha irá contri-
buir para o planejamento a 
longo prazo.

(*) - É idealizadora da Evoluzi, 
empresa de curadoria 

de treinamentos corporativos 
(https://evoluzi.com.br/).
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por um programa online 
ou presencial dependerá, 
principalmente, da rotina e 
disponibilidade de cada um. 

Para aqueles que possuem 
um dia a dia agitado, um 
curso a distância permitirá 
que o profissional assista 
às aulas no horário de sua 
preferência, conseguindo 
absorver melhor os con-
teúdos. O mesmo critério 
de seletividade deve ser 
aplicado ao analisar a carga 
horária. Afinal, enquanto 
profissionais da geração Y 
possuem mais facilidade em 
assistir aulas extensas sem 
perder o foco, o mesmo não 
acontece com a geração Z – 
a qual apresenta melhores 
resultados de aprendizado 
em aulas de curta duração 
e mais dinâmicas. 

Avaliar o tempo que será 
disponibilizado para a for-
mação também é um fator 
crucial para essa escolha. 
Todos esses fatores devem 
estar alinhados ao propósito 
da jornada do profissional 
sendo necessário analisar 
se o programa escolhido 
irá surtir efeitos desejados, 
contribuindo assim para 
os planos de carreira. Para 
isso, é importante sempre 
entender quais são os co-
nhecimentos necessários 
de acordo com o momento 
de carreira atual e futuro. 

É preciso planejar e reava-
liar a estratégia de tempos 
em tempos a fim de alcan-
çar as metas estabelecidas. 
Incorporar esta premissa, 
conhecida no conceito de 
lifelong learning, é um dos 
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