
Mesmo com a queda na taxa de desemprego, o país ainda abriga 
milhões de desempregados e muitas pessoas têm enxergado no em-
preendedorismo uma forma de adquirir renda, é o famoso empreen-
dedorismo da necessidade.   
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Nos próximos anos, os profissionais de Recursos Humanos, incluindo 
aqueles que estão envolvidos nas funções de mobilidade global de talen-
tos, devem considerar cuidadosamente quais são as prioridades da área, 
como os riscos serão mitigados e como estruturar melhor as equipes 
prestadoras de serviços.   

KPMG lista dez previsões para a mobilidade 
global de talentos

A partir do dia 1 de janeiro deste ano, a OMS incluiu a Síndrome 
de Burnout, também conhecida como síndrome de esgotamento 
profissional, na Classificação Internacional de Doenças (CID).    

Síndrome de Burnout é doença ocupacional: 
como isso funciona?

Atrair e reter profissionais da geração Z está cada vez mais difícil. 
Extremamente seletivos e criteriosos, oferecer uma boa remuneração 
já não se mostra suficiente para esses jovens.    

Zillennials: como engajar a geração  
desengajada?
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Como “vender” o seu serviço se a sua 
profissão não permite propaganda?

Alguns profissionais como, por 
exemplo, médicos, nutricionistas, 
psicólogos e advogados, não podem 
divulgar seus serviços porque os 
conselhos que regulamentam essas 
profissões não permitem que eles 
façam propaganda do próprio 
negócio. 

Mesmo com a autorização do cliente/
paciente, para esses profissionais não 

é consentido postar resultados de procedi-
mentos médicos ou processos jurídicos, não 
é tolerado fazer propaganda dos serviços, 
das formas de pagamento ou descontos, nem 
divulgar promoções ou sorteios. Para eles, 
também não é admitido fazer qualquer divul-
gação ou dizer expressões como “o melhor 
advogado”, “o tratamento mais eficiente”, 
“o único capacitado para”, ou “resultado 
garantido”. 

Mas se esses profissionais não são autori-
zados a fazer propaganda, como se destacam 
em áreas tão concorridas? É aí que entram 
algumas ferramentas da comunicação como, 
por exemplo, as redes sociais, os blogs, o 
networking e a assessoria de imprensa. Você 
sabe como essas ferramentas podem ajudar 
a divulgar o seu negócio? Saiba mais abaixo:

Redes Sociais - Com seu poder de dar 
grande visibilidade ao profissional, nas redes 
sociais, o advogado ou profissionais de saú-
de podem postar conteúdo educativo com 
dicas de saúde ou jurídicas. Lembrado que 
devem ser conteúdos informativos, curtos e 
simples de entender. Por favor, esqueçam 
as dancinhas! 

Site - Apesar de ter menos visibilidade 
que as redes sociais, ter um site significa 
marcar presença no ciberespaço. Lembre-se 
que não basta colocar seu telefone, e-mail, 
endereço e contar o que faz. É essencial 
otimizar a técnica de SEO - Search Engine 
Optimization (otimização de mecanismos de 
busca), para o site se destacar nas pesquisas 
do Google e gerar tráfego orgânico (aquele 
que não é pago).
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Páginas de Conteúdo (Blog) - São exce-
lentes para publicar conteúdos extensos com 
informações relevantes, podendo explicar 
melhor o que foi publicado nas redes sociais 
e até exemplificar e auxiliar no entendimento 
do leitor. Nessa página, o profissional pode 
mostrar todo o seu conhecimento sobre sua 
área de atuação. Manter um blog ativo, não 
é simples, é preciso ter disciplina. Por isso, 
algumas pessoas preferem delegar esse 
serviço a um jornalista/redator ou assessor 
de imprensa. 

Networking - É um termo inglês. “Net” é 
rede e “work” é trabalho e na tradução livre 
significa rede de relacionamentos ou rede de 
contatos. O networking nada mais é que uma 
rede de pessoas que trocam informações e 
conhecimentos entre si. Participar de uma 
rede de contatos é fundamental para qualquer 
profissional ou empresa ganhar visibilidade e 
potencializar as oportunidades por meio de 
relacionamentos.

Assessoria de imprensa - Apesar da 
difusão dos meios digitais como principal 
ferramenta de busca e informações é 
preciso ter em mente que para quem não 
é permitido fazer uma propaganda como, 
por exemplo, os médicos, nutricionistas, 
psicólogos e advogados, a melhor saída é 
participar de uma entrevista na tv, rádio, 
sites, revistas e jornais. 

Por isso, a assessoria de imprensa é uma 
ferramenta de comunicação útil para esses 
profissionais. Por meio desse serviço, eles 
são convidados a participar de entrevistas em 
matérias jornalísticas, que têm como função 
esclarecer a sociedade sobre um determinado 
assunto, levando informação de qualidade e 
indiretamente, difundindo com credibilidade e 
autoridade profissionais, serviços e negócios.

Neste tipo de divulgação, o profissional não 
pode se autopromover, mas ele é apresenta-
do pelo nome, especialidade e empresa que 
representa. Com a assessoria de imprensa, 
além de consolidar sua imagem na comuni-
dade em que atua, o profissional também se 
torna reconhecido, valorizado e respeitado 
por clientes e colegas de profissão.

Existem muitas outras profissões e 
negócios que não são autorizados a fazer 
propaganda. Um exemplo disso, são os la-
boratórios farmacêuticos, que não podem 
fazer publicidade de remédios genéricos. 
Neste caso, eles fazem uso do networking 
no balcão da farmácia, e se utilizam da força 
da assessoria de imprensa para falar sobre 
as doenças que os medicamentos tratam, 
indiretamente, estão divulgando o remédio. 

(Fonte: Adriana Vasconcellos Soares é formada em 
jornalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes 

e pós em Comunicação Organizacional e Relações 
Públicas pela Faculdade Cásper Líbero, é sócia da 

Six Bureau de Comunicação). 
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Abertas as inscrições para imersão  
na Finlândia e na Alemanha

@Empresas e executivos interessados em conhecer novas tendências 
tecnológicas e prospectar negócios e parcerias em importantes 

centros de inovação da Europa podem se inscrever no Programa de 
Imersões em Ecossistemas de Inovação, promovido pela Mobilização 
Empresarial pela Inovação (MEI), coordenada pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI). As próximas imersões presenciais ocorrerão 
entre os dias 4 e 7 de outubro, na Alemanha, e 10 a 13 do mesmo mês, na 
Finlândia. Interessados podem se inscrever em <https://forms.office.com/
pages/responsepage.aspx?id=P8xrbaG9VE-vHYbUt9TmuIoT3K78obJ-
Pim6xLXjuopRURTdOUkFKQThJQzVMNkk2VlpHUEdROU45SS4u> e 
as vagas são limitadas. As imersões serão realizadas em parceria com 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Instituto 
Fraun hofer - mais renomada rede de pesquisa aplicada da Europa –, 
a Business Finland e a AHK (Câmara de Comércio da Alemanha), Pela 
iniciativa, líderes empresariais, representantes de governo e da academia 
terão a oportunidade de conhecer de perto o ecossistema dos países e 
entender motivo de serem referência em educação, empreendedorismo, 
inovação e ESG, entre outros temas relevantes para o desenvolvimento 
sustentável de economias.     Leia a coluna completa na página 6
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MuITOS PROFISSIONAIS 
SãO CONTRATADOS 

PELO PERFIL TéCNICO 
E DEMITIDOS 

PELO SEu PERFIL 
COMPORTAMENTAL

    Leia na página 4

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 3
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Protesto diante de obra-prima de Botticelli
Dois ativistas ambientais colaram suas mãos no vidro que protege o 

quadro “A Primavera”, do mestre renascentista Sandro Botticelli, em 
um protesto contra a crise climática em Florença, na Itália. O ato ocor-
reu na manhã desta sexta-feira (22), nas Gallerie degli Uffizi, principal 
museu renascentista do mundo. Os ambientalistas pertencem a um 
grupo chamado “Última Geração” e também levaram uma faixa com os 
dizeres “Não ao gás, não ao carvão”. “É possível ver hoje uma prima-
vera tão bonita quanto essa?”, questionou o grupo em uma declaração 
oficial. “Incêndios, crise alimentar e seca tornam isso cada vez mais 
difícil. Decidimos usar a arte para soar um alarme: estamos caminhando 
rumo a um colapso social e climático”, acrescentou. O quadro não foi 
danificado graças à cobertura de vidro que o protege (ANSA).    
Leia a coluna completa na página 5
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Restituição do IRPF
A Receita liberou a consulta 

ao terceiro lote de restituição 
do IRPF 2022. Além dos con-
tribuintes que entregaram a 
declaração até o dia 3 de maio, o 
lote contempla ainda restituições 
residuais de exercícios anteriores. 
O crédito bancário para 5.242.668 
contribuintes será realizado no 
próximo dia 29,  totalizando RS 
6,3 bilhões (ABr). 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/muitos-profissionais-sao-contratados-pelo-perfil-tecnico-e-demitidos-pelo-seu-perfil-comportamental/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-23-a-25-07-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-23-07-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-23-a-25-07-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sindrome-de-burnout-e-doenca-ocupacional-como-isso-funciona/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/zillennials-como-engajar-a-geracao-desengajada/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/numeros-sorria-voce-esta-sendo-manipulado/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/kpmg-lista-10-previsoes-para-a-mobilidade-global-de-talentos/?swcfpc=1
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Isenção do IR por 
doenças graves: 

nova decisão do STJ 

A isenção do IRPF 
para qualquer das 16 
doenças categorizadas 
como graves em nossa 
legislação, é um 
benefício assegurado 
a aposentados e 
pensionistas desde 
1988 

Sua aprovação, con-
tudo, nem sempre é 
um processo simples 

– dificultado por certas 
burocracias e exigências pe-
rante as fontes pagadoras. 
Mas, em uma nova decisão 
proferida pelo STJ, esse 
cenário pode estar prestes 
a mudar. Os procedimentos 
necessários para a aquisição 
deste direito eram extensos. 

Dentre eles, a apresenta-
ção de um laudo assinado 
por um médico pertencente 
à rede de saúde pública na-
cional era um dos maiores 
empecilhos – no qual o es-
pecialista deveria constatar, 
dentre tantas informações, 
a descrição da doença exis-
tente e seu grau (curado 
ou não).

Entre as 16 doenças lista-
das, estão: AIDS; Alienação 
Mental; Cardiopatia Grave; 
Cegueira; Contaminação 
por Radiação; Doença de 
Paget; Doença de Parkin-
son; Esclerose Múltipla; 
Espondiloartrose Anqui-
losante; Fibrose Cística; 
Hanseníase; Nefropatia 
Grave; Hepatopatia Grave; 
Neoplasia Maligna; Paralisia 
Irreversível e Incapacitante 
e Tuberculose Ativa.

Para aqueles que ainda 
estavam em tratamento, a 
isenção do imposto de ren-
da era aprovada com mais 
facilidade. Mas, aqueles que 
já tinham se curado, enfren-
tavam enormes empecilhos 
nesta concessão, justifica-
dos pelas fontes pagadoras 
a não contemporaneidade 
da condição. Ou seja, a falta 
de sintomas, para alguns re-
guladores, era justificativa 
suficiente para que o pedido 
fosse indeferido.

Em meio a crescentes 
questionamentos e recur-
sos no judiciário, um novo 
entendimento foi proferido 
recentemente pelo STJ, 
compreendendo que mes-
mo para os não mais por-
tadores das 16 doenças lis-
tadas, a isenção do IR é um 
benefício obrigatório de ser 
concedido, na tentativa de 
abrandar o impacto da carga 
tributária sobre a renda ne-
cessária à sua subsistência 
e, ainda, sobre os custos 

inerentes ao tratamento de 
uma doença, em prol de uma 
melhor condição de vida.

Segundo dados divulga-
dos pela Receita, a arreca-
dação feita em 2021 atingiu 
seu recorde, totalizando 
cerca de R$ 1,87 bilhão. 
Diante de quantias cada vez 
maiores, é fundamental que 
portadores ou já curados 
de algumas das doenças 
enquadradas como graves 
por nossa legislação, bus-
quem imediatamente seu 
direito de isenção desses 
valores e, acima de tudo, de 
restituição do que já foi pago 
desde o início dos sintomas.

Para evitar, ao máximo, 
qualquer motivo que dificul-
te tal concessão, é essencial 
adquirir um laudo médico 
completo sobre o problema 
de saúde enfrentado – assi-
nado, sempre, por um médi-
co do serviço público oficial. 
O documento deve ser o 
mais detalhado possível, 
expressando claramente 
a doença acometida, seu 
estágio e tratamento obtido. 
Mesmo já curado, a com-
provação via estes dados 
é imprescindível para que 
qualquer fonte pagadora 
não tenha argumentos con-
traditórios para negativar a 
solicitação feita.

Em algumas situações, é 
comum que certos contri-
buintes sejam obrigados a 
passar por uma perícia mé-
dica, como ação de análise 
do estado da doença e sua 
geração de incapacidade 
para determinadas ativi-
dades. Caso solicitados a 
essa consulta, é importante 
ressaltar a proibição de sua 
contestação para fins de 
isenção, uma vez que a pró-
pria decisão do STJ deixa 
clara a não obrigatoriedade 
dos sintomas atualmente 
para a concessão deste 
benefício.

Muitas compreensões 
indevidas e questionamen-
tos ainda podem ocorrer 
com grande frequência por 
aqueles que buscarem este 
direito. Por isso, contar com 
o apoio de uma empresa 
especializada nesta área é 
a ação ideal para que esse 
processo seja conduzido 
com máxima assertividade. 

Afinal, sua expertise e 
conhecimentos farão toda 
a diferença na confiança 
de entrega de todos os 
documentos exigidos pelos 
órgãos para a conquista 
da isenção do imposto de 
renda.

(*) - É sócio da Restituição IR, 
empresa especializada em restituição 

de imposto de renda (https://
restituicaoir.com.br/).
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O mercado de soluções focadas 
na arquitetura de Data Fabric, 
conhecido por aqui como malha 
de dados, crescerá de R$ 8.09 
bilhões para R$ 33.554 bilhões, 
na cotação atual, em 2029, apre-
sentando uma taxa de 22,3% a 
cada ano. 

Este é o resultado do último 
estudo da Fortune Business 
Insights, que indica ainda que 
a América do Norte domina a 
participação nesse mercado com 
um considerável volume de ne-
gócios: o equivalente a R$ 2.274 
bilhões em 2021, especialmente 
devido à presença de muitos 
fornecedores na região.

No Brasil, a tomada de decisões 
de diversas grandes empresas 
aponta que os caminhos da digi-
talização nos processos produti-
vos – e sua consequente geração 

de grande volume de dados – têm 
se apoiado nas definições de me-
lhores estratégias, uma vez que a 
partir da leitura de metadados é 
possível entender a utilidade de 
cada dado dentro dessa cadeia.

Isso porque, na prática, exis-
tem dois métodos de integração 
em uma malha de dados: um que 
é físico, quando as informações 
são mantidas no ponto de destino 
para o qual são transferidos, e 
outro que se dá por meio do Data 
Fabric “lógico”. Neste último, a 
integração ocorre por meio de 
uma camada de software, onde 
acontece uma integração lógica 
de dados, também conhecida 
por virtualização de dados. A 
redução de tempo chega a 65% 
em integração, 67% em geren-
ciamento e até 87% em entrega.

Normalmente, no mundo cor-
porativo, os dados são díspares 
e residem em silos que precisam 

ser integrados para diferentes 
finalidades de negócios. E, por 
isso mesmo, a arquitetura Data 
Fabric Virtual torna a solução 
de integração e gerenciamen-
to de dados mais conveniente 
e acessível para a tomada de 
decisões. Quando se recorre a 
uma malha “lógica” de dados, os 
custos associados à movimenta-
ção e armazenamento de dados 
para atender a uma necessidade 
específica são significativamente 
reduzidos. 

Isso é possível, pois o acesso 
a todas as informações ocorre 
de forma virtualizada, a partir 
de um único ponto. Dessa for-
ma, é possível obter uma visão 
centralizada dos dados da em-
presa para tomar as decisões 
de negócios corretas. Melhor 
ainda. O tempo de roll out da 
solução é muito menor. Ao in-
vés de muitos meses, estamos 

falando de poucas semanas. Mas 
não é só. O Logical Data Fabric 
também ajuda a governança, 
aumentando a segurança, uma 
vez que essa arquitetura prevê 
um único ponto de acesso e 
controle sobre tudo. 

A partir desse ponto, a em-
presa passa a saber exatamente 
quem acessa quais dados em 
um determinado período. O 
histórico de acessos é simples 
de ser obtido. 

Da mesma forma, essa arquite-
tura permite a entrega de infor-
mações em tempo real, para que, 
além de consolidar o histórico, os 
usuários também tenham acesso 
aos dados sempre atualizados. 
Essa forma de Data Fabric Ló-
gico - baseada na virtualização 
de dados - estimula o conceito 
de propriedade e administração 
de informação, o que gera maior 
responsabilidade no que é aces-

sado dentro da empresa.
Do ponto de vista tecnológico, 

é imperativo que as empresas te-
nham uma arquitetura de dados 
flexível que forneça uma visão 
consolidada de todos os dados 
de negócios por meio de uma 
camada lógica. Isso foi crucial 
especialmente durante a pan-
demia, quando muitas empresas 
perceberam que sua arquitetura 
de dados não era assim tão fle-
xível quanto ela o seria, caso se 
desse via virtualização de dados.

Moral da história? Com um 
Data Fabric lógico, as organi-
zações podem, enfim, ter uma 
abordagem mais rápida para 
consolidar seus dados, bem como 
suas entregas, permitindo que 
sejam mais autossuficientes. É 
o sonho de boa parte dos CIOs 
e CTOs.

(*) - É Diretor de Vendas da Denodo no Brasil 
(https://www.denodo.com/).

Data Fabric apresenta taxa de crescimento anual de 22%

O Facebook ainda é a plataforma de mídia social mais 
utilizada, seguida por Instagram, Pinterest, TikTok e 
Snapchat. Contudo, o TikTok já é a principal influência 
de publicidade nas mídias sociais para os Millennials 
(75%) e a Geração Z (64%), com o Snapchat ocupando 
a segunda posição. 

Além disso, entre 50% e 60% dos consumidores fazem 
compras às vezes, frequentemente ou sempre a partir de 
recomendações publicitárias ou em plataformas de mídias 
sociais. Eles também pesquisam sites das empresas, avalia-
ções de produtos e confiam no boca a boca, bem como em 
recomendações e reviews feitos por outros consumidores. 

Essas são algumas das conclusões da pesquisa “Tomada 
de pulso do consumidor” (Consumer pulse survey, em 
inglês), conduzida pela KPMG com 1.000 respondentes 
para avaliar o impacto das redes sociais em consumidores 
dos Estados Unidos. 

“Em um mundo cada vez mais complexo, globalizado e 
digitalizado, as mídias sociais e a tecnologia em constante 
evolução seguem transformando para sempre o mercado 
de consumo. As mudanças, sem precedentes na história 
do setor, estão sendo estruturais, e as empresas precisam 
estar preparadas para esse cenário desafiador. 

Não apenas as operações precisam mudar, mas os 
modelos de negócios devem ser atualizados. Aqueles 
que não enfrentarem essa situação perderão espaço ou 
desaparecerão. Contudo, quem for ágil, com foco estra-
tégico e assertivo ganhará mercado e poderá liderar essa 
transformação”, afirma Fernando Gambôa, sócio-líder de 
Consumo e Varejo da KPMG no Brasil e na América do Sul.

A pesquisa destacou também que consumidores da 
Geração Z, Millennials e Geração X são os mais susce-
tíveis de se envolverem regularmente com múltiplas 
plataformas de comunicação social na comparação com 
Baby Boomers. Outro dado é que os Millennials parecem 
ser os mais propensos a fazer compras diretamente em 
plataformas de mídias sociais. O conteúdo evidenciou 

As mudanças estão sendo estruturais e as empresas precisam 
estar preparadas para esse cenário desafiador.

Segundo os dados do 
IBGE, nos primeiros 
quatro meses de 2022 

tivemos um total de 541 mil 
empresas fechando as suas 
portas.

Outro dado importante, 
que necessita atenção, é 
que boa parte das empresas 
abertas no Brasil conseguem 
sobreviver por apenas cinco 
anos em atividade. Segundo 
Juliana Biolchi, diretora 
geral de um dos primeiros 
escritórios do país a se es-
pecializar em recuperações 
extrajudiciais, afirma que é 
necessário ter atenção no 
planejamento para se tor-
nar parte da estatística de 
empresas que fecham suas 
portas. 

“Por mais que a empre-
sa tenha se consolidado 
no mercado, é importante 
estar atento a fatores inter-
nos e externos que podem 
contribuir para o declínio 
das empresas”, afirma a 
executiva. Esse cenário se 
amplia ainda mais em um 
período de pós-pandemia, 
onde ainda é necessário se 
reestruturar. Mas como as 
empresas podem se adaptar 

Como as empresas podem se adaptar à nova realidade do 
mercado no pós-pandemia?

Como fortalecer a sua empresa em 
um período de mudança econômica
No período pós-pandemia nós observamos um reaquecimento econômico no Brasil. Porém, ainda não 
superamos o marco de fechamento de empresas em curto prazo

existir um efeito de bola 
de neve, onde algo que 
poderia parecer simples 
se torna um problema 
muito mais sério para as 
empresas.

 3) Compliance - No 
âmbito empresarial, é 
necessário fazer cum-
prir as normas, sejam 
externas ou internas. 
Apenas com diretrizes 
bem estabelecidas, 
planejamento e ética, 
é possível transformar 
a realidade da sua em-
presa. Em suma, a dica 
é sempre ter a consci-
ência e o respeito às 
normas estabelecidas 
para que o trabalho 
empresarial possa ser 
feito da melhor manei-
ra possível.

4) Planejamento e res-
ponsabilidade - O 
planejamento em cur-
to, médio e longo prazo 
são essenciais para 
as empresas. Além 
disso, é importante 
ter responsabilidade 
fiscal. - Fonte e mais 
informações: (https://
www.biolchi.com.br/).

à nova realidade do mercado 
no pós-pandemia? Pensando 
nisso, Juliana dá algumas 
dicas para as empresas que 
passam por dificuldades.
 1) Entenda as mu-

danças do merca-
do - Compreender as 
transformações tecno-
lógicas e entender a 
evolução do mercado 
é algo essencial para 
a consolidação das 
empresas no período 
da pandemia. 

  Juliana afirma que o 
sucesso, muitas ve-

zes, gera excesso de 
confiança, o que é 
muito perigoso. Um 
líder equivocado pode 
levar seu negócio para 
a ruína praticamente 
sozinho, e, com a rapi-
dez da roda da história 
na atualidade, em um 
curto espaço de tempo.

 2) Estratégias bem defi-
nidas - Muitas empresas 
acabam não enfrentan-
do os seus problemas, 
por mais simples que 
eles se apresentem. 
Isso faz com que possa 
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Mídias sociais e metaverso 
transformam o mercado de consumo

ainda que os consumidores estão entrando no metaverso. 
Quase dois em cada três respondentes estão ao menos 

um pouco familiarizados com essa realidade. Menos da 
metade (40%) dos pais que responderam à pesquisa 
adquiriram um dispositivo de realidade virtual para os 
filhos. Para quase 50%, o metaverso pode fornecer um 
fórum para interagir com amigos de forma tão importan-
te quanto pessoalmente. E mais de 40% concordam que 
estar com amigos no metaverso é uma maneira autêntica 
de interação.

A pesquisa “Tomada de pulso do consumidor”, da KPMG, 
explora temas emergentes importantes relacionados ao 
comportamento do consumidor, padrões de compra e 
economia. Foram entrevistados 1.000 consumidores dos 
Estados Unidos, representando todas as demografias, 
com perguntas oportunas sobre as próximas compras 
e condições econômicas. O conteúdo está disponível 
na íntegra no link: (https://home.kpmg/br/pt/home/
insights/2022/06/habitos-renovados-transformam-setor-
consumo-varejo.html).
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Hotel Majestic S/A
CNPJ 43.121.946/0001-19 - NIRE 35300033493

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Prezado Senhor(a) Com fundamento no artigo 123, da Lei das S.A., a pedido dos acionistas Edgar 
José Bernardi, Olivia Faria Bernardi, HP Bernardi Participações Ltda e Ercy B. Bernardi Alencastro 
ficam os Senhores Acionistas do Hotel Majestic S/A. (“Companhia”) convidados a se reunir em As-
sembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 de agosto de 2022, às 11:00 hs no endereço 
da sede da Companhia, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 160, nesta Cidade de Águas de Lindóia, Estado 
de São Paulo, para deliberar sobre a instituição do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. 

Águas de Lindóia, 22 de julho de 2022. José Artur Bernardi - Diretor Presidente

Conectcar Instituição de Pagamento e
Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.

CNPJ nº 16.577.631/0002-99 - NIRE 35.300.442.288
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022

1. Data, Hora e Local: 29 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede da Conectcar Instituição de Pa-
gamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A. (“Companhia”), localizada na Capital do Estado de 
São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 6º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-
000. 2. Convocação e Presença: dispensada a convocação, nos termos do artigo124, §4º, da Lei 
nº 6.404/76 (“LSA”), em decorrência da presença de acionistas titulares de ações representativas da 
totalidade do capital social da Companhia. 3. Composição da Mesa: Presidente: Rodnei Bernardino de 
Souza; Secretário: Marcos Roberto Loução. 4. Ordem do Dia: (i) examinar, discutir e votar o Relatório 
da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2021; e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício so-
cial findo em 31 de dezembro de 2021. 5. Deliberações: após a discussão das matérias objeto da ordem 
do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram aprovar, sem res-
salvas, o quanto segue: (i) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, sendo dispensada 
pelos acionistas a leitura de tais documentos, por serem de conhecimento geral. Os acionistas, na forma 
do Artigo 133, § 4º, da Lei 6404/76, consideraram expressamente sanada a falta de publicação de avisos 
e a inobservância do prazo de 30 (trinta) dias previsto para a publicação dos documentos mencionados 
no referido Art. 133, da LSA; (ii) a destinação do prejuízo líquido do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021, no valor de R$ 47.221.718,16 (quarenta e sete milhões, duzentos e vinte e um mil, setecentos e 
dezoito reais e dezesseis centavos), para a conta de prejuízos acumulados. 6. Encerramento: oferecida a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos 
e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à impressão desta ata em livro próprio, em forma de 
sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos 
acionistas presentes. Esta ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio, que fica arquivada 
na sede social. São Paulo, 29 de abril de 2022. Rodnei Bernardino de Souza - Presidente; Marcos 
Roberto Loução - Secretário. Acionistas: Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento p. 
Ricardo Kaoru Inada e Celso Damadi. Redecard Instituição de Pagamento S.A. p. Paula Magalhães 
Cardoso Neves e Tatiana Grecco. JUCESP nº 367.893/22-8 em 21/07/2022.

Mithu Storoni – Bruno Mattos (Trad) - Büzz 
– Especialista em neuro-oftalmologia, criou um sis-
tema que possibilita, sem muito esforço, entender 
e controlar esse verdadeiro dragão denominado 

estresse. Muito se ouve, todavia, pouco se conhece das entra-
nhas desse mal, que domina nossa atual sociedade. A doutora, 
a partir de seus próprios sintomas, sua particular solução e 
análises de pacientes, entendeu e nos ensina, como controlar o 
cérebro para atingir níveis tolerantes de abalo mental, causado 
pelo estresse e consequente dano físico. Sua proposta e  ensina-
mentos,  absolutamente factíveis, acarretarão vida menos tensa, 
consequentemente com baixa propensão a doenças. Salutar

À Prova de Estresse: A solução 
científica para proteger seu cérebro 
e seu corpo da pressão do dia a dia

Consuelo Pagani – Arte Impressa – Ilustre e mui 
lídima representante de Corinto, nas Minas Gerais, 
revela todo seu indômito ser poético que eclodiu nos 
seus tenros nove anos de idade, sempre amealhando 

prêmios e honrosas distinções. Nesta obra, compilou poemas 
que restavam carinhosamente guardados. Um verdadeiro caudal 
de sensibilidade. Há até momentos pródigos para animais, que 
recebem uma verdadeira pintura literária, permitindo ao leitor 
vislumbrar imagens inexistentes. Consuelo consegue extrair 
doçura onde não há mel. Mesmo em temas áridos ou ríspidos, 
nota-se uma leveza d’alma, típica de seres elevados. Poesias e 
poemas em alta significância. Oportuna obra para desanuviar 
sombrios e inóspitos momentos que atravessamos.

Voando em Busca da Aurora

Georges Duby  - Jorge Coli (Trad) - Unesp 
– Historiador, provavelmente o mais destacado  
medievalista que temos conhecimento, deixou um 
interessante legado em forma de  tratado sobre o 
casamento, sua prática – modos e costumes – e sua 

natural influência, focado numa época em que o mundo vivia 
sob a égide de reis e clérigos: Séculos X ao XIII. Uma profunda 
e exaustiva pesquisa em documentos papais, artigos das épocas 
e outros documentos, revelam lados e fatos de relevância que 
mediante bodas, legais, aceitas ou não, modificaram os destinos 
de nobres, súditos e condados. Uma análise antropológica de 
real interesse a historiadores, professores, estudantes e demais 
interessados no desenvolvimento e evolução de um assunto 
fascinante que sempre destaca-se em qualquer sociedade.

O Cavaleiro, a Mulher e o Padre

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

A taxa de desemprego caiu para 9,8%, sendo 
a mais baixa registrada desde 2015, quando 
estava em 8,3% e a menor desde o trimestre 
encerrado em janeiro de 2016, possuindo mais 
de 97 milhões de brasileiros ocupados. Com 
a pandemia, a preocupação de buscar uma 
renda que não fosse tão convencional cresceu 
entre a população, aumentando a procura para 
a prestação de serviços, principalmente nos 
de entregas. 

“Acreditamos que o crescimento do mercado 
de delivery no país já era algo esperado, mas 
que foi acentuado pela pandemia. De repente, 
inúmeras pessoas queriam receber suas compras 
de mercado na porta de casa, ou comer algo 
legal para sair um pouco da rotina, do cotidiano 
monótono, por conta disso, vivenciamos essa 
expansão”, explica Altamar Assis, fundador da 
Sis Express, uma empresa oferecem serviços de 
entregas para todo o Brasil.

Por conta da grande demanda de entregas, 
o aumento da procura para prestar os serviços 

de delivery disparou. De acordo com a pesquisa 
realizada pelo Ipea, o número de brasileiros que 
trabalham em aplicativos de entrega de diversas 
mercadorias cresceu 979,8% entre 2016 e 2021.

“Vimos essa alta procura na nossa própria 
empresa, ela nasceu no Rio de Janeiro, mas con-
forme a alta demanda pela prestação do serviço 
de delivery foi surgindo, a Sis Express que já 
possui sedes em 22 estados do país, exceto em 
Alagoas e em Sergipe, esses locais servem para 
os entregadores descansarem durante o dia”, 
afirma Altamar.

Apesar do sucesso nacional, a startup espanho-
la Comprar Acciones divulgou os dados gerais, 
em sua pesquisa e foi constatado que o mercado 
global de delivery online de comida aumentou 
em 27% no ano de 2020, tendo o lucro de US$ 
136 bilhões, aproximadamente R$725 bilhões, 
por enquanto que em 2019, antes da pandemia, 
o lucro tinha sido de US$ 107 bilhões, aproxi-
madamente R$570 milhões. Fonte: (https://
cis-express.com/inicio.php).

Definido como trabalhador bumerangue, resumidamente 
é o profissional que optou por sair da empresa, por di-
versos motivos, mas que aceitou retornar diante de uma 
nova proposta.

“A princípio, não há uma única razão que define o retorno 
de um colaborador, contudo é possível listar algumas das 
mais prováveis, como exemplo: alinhamento com a propos-
ta de valor da organização ou da marca, maior alinhamento 
das competências ao negócio da empresa, proposta desa-
fiadora de trabalho e desenvolvimento profissional, além de 
remuneração e condições de trabalho mais atrativas que 
as anteriores concedidas pela própria empresa”, explica 
Eliete Carina de Melo, docente do Senac-SP.

Para as organizações, a volta de um funcionário é notada 
como positiva. Conhecer a cultura da empresa, práticas, 
políticas, normas e o negócio em que atua, agiliza o pro-
cesso de imersão e gera resultados mais rápidos. 

“Por outro lado, em casos em que colaboradores retor-
nam com ascensão de carreira, mesmo que o colaborador 
bumerangue retorne com novas habilidades, pode surgir 
a cultura de “que é necessário deixar a empresa para ser 
valorizado”, explica Carina.

Nesse cenário, o trabalho do departamento de Recursos 
Humanos é muito importante. Antes de contratar um ex-
colaborador é importante analisar os motivos que o levaram 
a deixar a organização e o que o faz retornar. 

“Por outro lado, é importante ter planos estratégicos 
que fortaleçam a cultura interna de desenvolvimento, 
reconhecimento de pessoas e o fortalecimento do senso 

Para as organizações, a volta de um funcionário 
é notada como positiva.

Pensando nisso, a su-
pervisora de Trans-
porte da MXP Multi-

modal, Roslaine Ribeiro, res-
pondeu algumas perguntas 
que podem auxiliar outras 
empresas que enfrentam os 
mesmos desafios. Confira:
 1) Quais são os pro-

cedimentos para 
entregas com cargas 
com prazo de entre-
ga mais extenso? - 
Nesse caso é possível 
fazer consolidação 
de entregas, reali-
zar calendarizações, 
roteirização dentro 
do mesmo segmento, 
desde que tenham 
perfis compatíveis. 
Entender o cliente 
em potencial, ficar 
atento às novidades 
do mercado, definir 
operações de cross-
docking, ou seja, estar 
sempre perto do clien-
te reduzindo custos de 
deslizamentos. 

 2) Como atuar com 
o PGR (Plano de 
Gerenciamento de 
Risco) no atual mo-
mento que vivemos? 
- Aumentar o valor da 
PGR com base nas re-
gras de gerenciadoras 
de riscos em regiões de 
baixo indício de sinis-
tros pode ser positivo. 
Dessa forma é possível 
conseguir mais merca-
dorias em veículos de 

É importante se destacar na agilidade 
da entrega logo no início da operação.

O avanço da tecnologia e a necessidade das 
empresas se adaptarem às mudanças do merca-
do, fizeram com que novas profissões surgissem, 
principalmente voltadas para a área tech. 

A Cortex, referência em Inteligência de Ven-
das B2B na América Latina, mapeou dezesseis 
profissões que até pouco tempo não existiam 
ou eram pouco buscadas. A pesquisa identificou 
77.147 vagas ativas para estes cargos nos quinze 
principais portais de emprego do Brasil.

A quantidade de vagas abertas para as profis-
sões listadas mostra, ainda, uma dificuldade que 
as empresas enfrentam hoje, já que o Brasil ainda 
sofre com a falta de profissionais qualificados. 
Os dezesseis cargos apontados no levantamento 
correspondem a 11% de todas as vagas abertas 
no último mês no país, que conta com um total 
de 722 mil oportunidades ativas. 

As profissões listadas: 
Desenvolvedor back-end 21.802; Desenvolve-

dor front-end 18.680 - Engenheiro de software 
12.870 - Desenvolvedor full-stack 8.366 - Ges-

tor de mídias sociais  5.086 - Especialista em 
machine learning 3.414 - Engenheiro de dados 
2.928 -  Cientista de dados 2.213 - DPO (Data 
Protection Officer) 1.366 - Analista martech 194 
- Especialista em ecommerce 96 - Analista de big 
data 63 - Especialista em cloud 34 - Pentester 
31 - Engenheiro de inovação 2 - Especialista em 
inteligência artificial 2.

O modelo de trabalho também tem mudado, 
mas poucas empresas anunciam vagas Home 
Office. O estudo mostrou que das mais de 722 
mil vagas mapeadas pela plataforma Cortex, 
somente 8% citam o home office na descrição. 
O setor que mais tem vagas nesse modelo é o 
de Tecnologia da Informação e, em segundo 
lugar, o de Serviços.

Já em relação aos estados do Brasil, o que 
mais tem empresas abertas à possibilidade de 
oferecer oportunidades de trabalho remoto é 
São Paulo, seguido por Rio de Janeiro, Curitiba 
e Belo Horizonte. Fonte e mais informações: 
(cortex-intelligence.com/vendas-e-mercado).

Logística e transporte: 
como se manter no mercado 

diante dos desafios
Hoje um dos maiores desafios de qualquer transportador é a constante mudança do mercado, mais 
especificamente o valor do combustível, que atinge diretamente as empresas de logística e transporte, 
e também como fornecer valores competitivos sem gerar impacto no nível do serviço, mesmo com o 
atual cenário

níveis de serviços e 
custos compatíveis 
mesmo para poucos 
volumes. As parcerias 
com provedores multi-
modais agregam muita 
flexibilidade em níveis 
de serviços mesmo 
quando precisam ser 
transparentes e res-
ponsáveis para atingir 
objetivos compartilha-
dos.

 6) Operações casadas 
podem ser positi-
vas? - Com toda cer-
teza! Fazer operações 
casadas quando os 
horários e rotas de 
coleta e transferências 
forem compatíveis ou 
negociáveis pode ser 
algo bastante positivo. 
É importante se des-
tacar na agilidade da 
entrega logo no início 
da operação. Decisões 
tomadas em conjunto 
resultam em melhores 
cenários de custos X 
performance.

De acordo com Roslaine, 
a MXP Multimodal tem 
uma infinidade de ações 
que geram economia sem 
perder a qualidade no ser-
viço. “Sempre buscamos ser 
competitivos no mercado 
e garantimos um nível de 
entrega com qualidade e 
confiança”, finaliza. - Fonte 
e mais informações: (www.
mxpmultimodal.com).
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maior porte reduzindo 
o R$/quilo transporta-
do.

 3) Ter um bom relacio-
namento ou ser cor-
dial é fundamental 
para o transporte? 
- Com certeza. Às vezes 
uma mudança em pro-
cessos de coleta ou en-
trega pode beneficiar 
os dois lados e gerar re-
dução de custo, como 
coleta e reversa. Todos 
os clientes são impor-
tantes e colaboram de 
maneira positiva em 
uma malha densa, po-
dendo reduzir o custo 
por quilo transportado, 
principalmente se os 
destinatários não têm 
muitas restrições de 
entrega. Isso significa 
maior consolidação de 
cargas.

 4) Ter uma frota ter-
ceirizada ajuda no 
processo? - Fidelizar 
uma frota terceirizada 
é essencial, pois com 
volumes e frequências 
conseguimos valores 
de fretes mais competi-
tivos. Utilizar o mesmo 
veículo em rota de 
retorno ou em coleta 
reversa faz ser possível 
melhorar o custo. Ter 
volume para ofertar 
ao transportador é 
indispensável para ob-
ter a melhor tabela de 
frete. Mas, além disso, 
é preciso inteligência 
na negociação.

 5) Quais são os bene-
fícios da multimo-
dalidade? - A multi-
modalidade tem um 
aspecto fundamental 
para a garantia de 

Trabalhador bumerangue é 
requisitado no mercado corporativo

de pertencimento, e assim permitir que a trajetória do 
colaborador seja maximizada na própria organização e não 
seja necessário deixar a companhia, novamente, para ter 
novos desafios e oportunidades”, ressalta a educadora.

O cenário é de transformações rápidas com reflexos 
marcantes em razão da pandemia. Cabe ao trabalhador 
bumerangue a flexibilidade para possíveis readequações, 
pois esteve fora da empresa por algum tempo. 

Por outro lado, os desafios organizacionais podem ser 
endereçados a alguém já conectado e alinhado, ou seja, 
com um perfil adaptativo e transformador. - Fonte e 
outras observações, acesse: (https://www.sp.senac.br/
corporativo).
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Profissões ‘do futuro’ já estão em alta nas empresasDesemprego cai com as alternativas adotada pela população
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Trabalhar em equipe, buscar novas habilidades, respeito ao próximo e inteligência emocional. Tudo isso tem um papel 
importante na hora de desempenhar um papel profissional em uma empresa. E isso é crucial para  

que os candidatos não só conquistem a vaga, como se mantenham nela.

Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 23 a 25 de julho de 20224

g-stockstudio_CANVA

do gestor é extremamente importante nesse momento. É 
ele quem será responsável em tentar trazer este profissional 
para o ‘jogo’ novamente. 

É ele que será o responsável por apresentar ao profissional 
os novos desafios a serem superados pela equipe e por este 
profissional. É importantíssimo lembrar, que o resgate deste 
profissional deverá contar com a ajuda da equipe de Gente 
e Gestão, muitas vezes também conhecidos por Gestão de 
Pessoas, pois só assim de forma conjunta, será possível 
identificar habilidades deste colaborador. 

As equipes de Gente e Gestão, tem um papel imprescindível 
neste momento, pois será através do programa de T&D (Trei-
namento e Desenvolvimento) de profissionais, que identificará 
as habilidades e desenvolverá nestes profissionais as habilida-
des e competências comportamentais que a área exige, e não 
apenas as habilidades técnicas. Vale também ficar de olho na 
saúde física. Ela é diretamente impactada pela saúde mental. 

Ou seja, se há muitos problemas de saúde, isso é um alerta 
de stress e somatização. Problemas de pressão, ansiedade, 
ataques de pânico podem gerar um grande impacto na vida. 

De acordo com um estudo da Page Personnel, 90% dos 
profissionais são contratados pelo seu perfil técnico, 
mas demitidos pelo seu perfil comportamental. Ou 

seja, não adianta muito ter graduações, cursos, habilidades 
técnicas se o profissional não tem um bom relacionamento 
com as pessoas à sua volta e colegas de trabalho.

Para Daniel Alves, consultor empresarial da Nid Consul-
toria e especialista em gestão organizacional, os colabo-
radores de uma forma geral, precisam desenvolver cada 
vez mais a inteligência emocional, desenvolvendo assim o 
relacionamento interpessoal, a adaptabilidade a inúmeras 
adversidades, toda essa mudança de comportamento fará 
com que muitos passem a observá-lo, inspirando-se nele. 

Porém, o que se observa ainda, em alguns ambientes cor-
porativos, é a presença do egocentrismo, postura impositiva, 
intolerante. Atualmente, as empresas não estão tolerando 
mais este tipo de comportamento. Sabe-se que é difícil esta 
transição, esta mudança. Colocar em prática a fala: ‘nós’, 
‘nosso’, ‘equipe’, o que chamamos de colaborativismo, que 
é o que o mercado cada dia mais exige dos profissionais.

Muitos profissionais ainda não acreditam que sua perfor-
mance é impactada pela ausência dessa habilidade comporta-
mental, onde acabam acordando, ou popularmente falando: 
‘a ficha só cai’, quando o percentual de rejeição relacionado 
a ele aumenta, causando assim o seu desligamento.

 
Alertas de que um profissional enfrenta problemas 

comportamentais - Existem alguns alertas que indicam 
quando um profissional não se encaixa não só na cultura da 
empresa, mas também com a proposta do trabalho o qual 
é designado para fazer. Se o trabalho é uma obrigação, a 
estagnação pode tomar a frente, junto com a desmotivação. 
É importante que a pessoa goste do que faz. Caso contrário, 
é um sinal para sair de onde está. 

É preciso estar atento e identificar o quanto antes o com-
portamento dos colaboradores. Um profissional que não 
realiza suas entregas, não cumpre com os compromissos 
acordados, e demonstra pouco interesse em suas tarefas é 
um alerta para os gestores reverterem a situação. O papel 

É papel do gestor, também, ser responsável por promover 
um ambiente que estimule os funcionários a terem um 
bom comportamento. Além disso, é importante ressaltar 
sobre o equilíbrio entre vida profissional e pessoal: tirar da 
cabeça as demandas, o local de trabalho e o foco no mundo 
corporativo pode ser um problema.

É importantíssimo que o profissional saiba o momento 
que ele vive, que ele se encontra. Se ele estiver certo de 
que chegou no ponto máximo de crescimento naquela em-
presa, ou o momento da carreira dele pede uma mudança, 
é importante que ele saiba renunciar de forma inteligente, 
para que não prejudique a sua imagem, reputação e não 
gere impacto no time, na equipe que ele faz parte. 

Exemplo: Quando todos os desafios propostos não fazem com 
que ele vislumbre crescimento pessoal e profissional, fazendo 
com que reclame de tudo e de todos, fazendo com que o seu 
comportamento fique apático, não contribuindo para o êxito 
das tarefas, vai impactar na performance da equipe.

Gestão de tempo também é essencial - Um profis-
sional organizado é também um profissional que sabe gerir 
o seu tempo de maneira eficiente. A recompensa disso pode 
ser não só aumento na produtividade, mas benefícios para 
a saúde mental. Planejar as tarefas do dia, praticar exer-
cícios físicos, alimentar-se de forma equilibrada, cultivar 
seus relacionamentos, tirar um tempo só para você, tirar 
férias e se desligar totalmente do trabalho e, especialmente, 
cuide da mente tanto quanto do corpo.

E quando o funcionário é quem pede demissão? - 
O Brasil, assim como o mundo, passa neste momento por 
uma onda de demissões voluntárias. Dados do Blue Mana-
gement Institute (BMI) indicam que 75% dos profissionais 
que abandonam seus empregos buscam por realização 
pessoal em outra atividade e desejam maior flexibilidade 
no trabalho. O levantamento entrevistou 48 líderes de em-
presas com receitas anuais acima de R$ 1 bilhão durante 
março deste ano.

Isso surge no contexto da pandemia, e 54% dos entrevis-
tados dizem que passaram a priorizar o modelo de trabalho 
híbrido. Em seguida, os motivos para pedir demissão incluem 
fuga de uma cultura corporativa tóxica, com ausência de 
promoção de diversidade, equidade ou inclusão (52,1%) e 
o terceiro é a disputa por profissionais mais qualificados no 
mercado de trabalho (50%). Na maioria das vezes, portanto, 
os profissionais que abandonam seus empregos não buscam 
salários maiores, mas maior flexibilidade.

As empresas precisam sempre lembrar e levar em consi-
deração, que neurociência cada vez mais tem estudado, o 
quanto as condições do ambiente de trabalho e estímulos 
externos influenciam na produtividade. Sugere-se que as 
empresas desenvolvam os seguintes pontos, para evitar 
um ambiente tóxico: 

•	O	bem-estar	dos	colaboradores	deve	ser	um	dos	pontos	
principais para evitar ambientes de trabalho tóxicos; 

•	Desenvolver	líderes,	que	não	estão	nos	seus	cargos	para	
comandar, mas para direcionar a estratégia da empresa; 

•	Levar	a	cultura	e	valores	da	organização	para	os	proces-
sos diários; mediar conflitos desde que haja coerência; 
incentivar a tomada de decisões claras e assertivas; 

•	Lembrar	de	tudo	isso	com	a	equipe,	pois	várias	cabeças	
sempre pensam melhor do que uma.

O equilíbrio, portanto, é tanto a empresa quanto os funcioná-
rios definirem eficientemente recursos para que ambos tenham 
oportunidades e uma relação empregatícia saudável. - Fonte e 
outras observações, acesse: (https://nidconsultoria.com.br/).
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Muitos profissionais são contrataDos pelo perfil 
técnico e DeMitiDos pelo seu perfil coMportaMental

coMportaMento



As micro jornadas do 
negócio para gerar 

conversão de clientes

A busca e definição do 
perfil do público-alvo 
é uma das primeiras 
tarefas de qualquer 
empresa 

Já a segunda, com cer-
teza, é o entendimento 
dos momentos, lugares 

e maneiras com que as 
pessoas podem se relacio-
nar com os seus produtos 
e serviços. Até, por esse 
segundo item, é primordial 
que todas as marcas identifi-
quem o mais rápido possível 
as micro jornadas capazes 
de levar seus consumidores 
em direção a sua marca ou 
produto. 

Como já  sabemos, esta-
mos  em uma era onde o 
omnichannel deixou de ser 
um diferencial, mas pratica-
mente uma obrigação. Por-
tanto, essas micro jornadas 
precisam ser estudadas de 
variadas maneiras - seja de 
forma online ou offline - para 
que na ponta final se tradu-
zam em conversão.

Por todo esse contexto, 
hoje as agências mais do que 
nunca necessitam conhecer 
profundamente o compor-
tamento dos públicos-alvo 
dos seus clientes para atuar 
com êxito. Ou seja, como 
fornecedores, precisamos 
disso para sugerir o melhor 
direcionamento dos canais 
de comunicação e a forma 
ideal para engajar o públi-
co-alvo. 

Mais do que isso, os cria-
tivos precisam criar cam-
panhas já alinhadas com as 
micro jornadas que fazem 
sentido para a marca. Até 
por isso, é imprescindível 
também que o marketing e 
a publicidade contem com 
o apoio das tecnologias de 
BI e database, pois o aces-
so aos dados possibilitam 
que a comunicação seja 
mais assertiva e a verba do 
cliente seja otimizada para 
a conversão. 

Tal mapeamento ainda 
é de extrema importância 
para realização de ações 
personalizadas, haja vista 
que hoje o consumidor dá 
maior valor à experiência e 
conteúdos que conversam 
diretamente com ele. Pe-
guemos como exemplo uma 
produtora de painéis de ma-
deira (MDF), que possui um 
clube de fidelidade e almeja 
um aumento no número de 
marceneiros cadastrados. 

Nesse caso, é necessário 
compreender e colocar em 
prática as micro jornadas 
que mais se encaixam, es-
tudar em que momento e o 
espaço que os profissionais 
estariam propensos a se 
aprofundar sobre o assun-
to e, por fim, apresentar 
as vantagens comerciais e 
intrínsecas ao fazer parte 
do clube. 

Perceba que o processo é 
concebido para que o cliente 
seja conquistado ao invés de 
ser induzido à associação. 
No fim das contas, quanto 
mais a agência consegue 
compreender como o pú-
blico-alvo do cliente toma 
decisões de compra em 
cada micro jornada, menos 
haverá dispersão de verba. 

Por isso, a tecnologia é 
fundamental para recolher 
informações capazes de 
gerar insights estratégicos, 
táticos e criativos, além de 
revelar à marca a maneira 
mais eficiente de estrutu-
rar um produto ou serviço 
e levá-lo ao conhecimento 
geral do público. 

A inovação na publicidade 
não se trata apenas de ideias 
geniais que surgem aleato-
riamente, mas também da 
capacidade de promover 
soluções com base no con-
texto de cada cliente de 
maneira ágil e precisa. A 
verdade é que o jogo mudou 
e faz tempo.

(*) -  É CEO e diretora de contas da 
DreamONE (www.dreamone.com.br).

Giselle Freire (*)

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 marketpla-
ces. Promovido pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil e a 
Korde, o evento gratuito está marcado para o dia 10 de agosto, na Arca, 
em São Paulo. Contará com 80 estandes e praça para apresentações e 
networking com foco em ideias, soluções e tecnologias que transformam 
o mundo dos negócios. Mais informações: (https://www.gs1br.org/).

E - Mercado de NFT 
A Sherwa, startup criada para conectar gamers, anunciou o início das ven-
das de ingressos para a Non Fungible Conference, evento que reunirá os 
maiores nomes de NFT do Brasil, assim como diversos nomes do mercado 
internacional. A conferência, que marca a entrada da startup brasileira na 
Web 3.0, abordará diversos assuntos sobre o universo das NFT’s, metaverso e 
criptomoedas, por meio de painéis que serão apresentados por especialistas. 
Acontece nos dias 12 e 13 de setembro, na Unibes Cultural, em São Paulo. 
O objetivo do evento é aprofundar ainda mais as discussões sobre as novas 
tecnologias. Mais informações, no site: (https://nonfungibleconference.one).

F - Veículos em Consignação
Deixar o carro em consignação em uma loja e receber somente após a venda 
do veículo é um processo corriqueiro. Mas um automóvel em consignação que 
garante rendimentos antes que a venda aconteça é uma iniciativa inédita. É 
o que oferece a Autobunkers, referência em veículos blindados, com mais de 
20 anos de experiência. O Bunkers Invest Car é o sistema consignado inteli-
gente, no qual a diferença está justamente na garantia de uma remuneração 
ao proprietário enquanto aguarda a melhor oferta para venda do veículo. O 
índice de remuneração é o Certificado de Depósitos Interbancários (CDI). 
O veículo renderá juros enquanto aguarda a venda. O capital do cliente em-
pregado no veículo é remunerado. Saiba mais: (www.autobunkers.com.br).

G - Processo Penal 
O sistema criminal brasileiro é um dos mais parciais do mundo, ocupando 
a 138º posição, em um ranking que avaliou 139 países. Os dados foram 
revelados no ranking “World Justice Project: Rule of Law Index 2021”, 

A - Mundo Bike
Se pensar em bicicleta traz à mente esporte ou transporte, é hora de ampliar 
horizontes e acrescentar diversidade e inclusão. No Shimano Fest, pedalar é 
para todos. A edição 2022, entre 18 e 21 de agosto, no Memorial da América 
Latina, em São Paulo, trará ações concretas nesse sentido, como o Espaço 
Black e uma ativação de pedal inclusivo, voltado para pessoas com defici-
ência. É direcionado ao mercado e também aberto ao público. Traz esporte, 
diversão e ações de mobilidade urbana. Os visitantes vão conhecer alguns 
dos principais produtos e lançamentos das empresas e marcas do mercado, 
que estarão na Expo. Mais informações: (www.shimanofest.com.br).

B - Tendências de CX
As inscrições para o 2º lote da 6ª edição do CX Summit, maior e principal 
evento de CX da América Latina, encerram dia 7 de agosto. Organizado pela 
Track.co, startup brasileira especialista em indicadores de performance da 
Experiência do Cliente, o encontro de profissionais da área acontece desde 
2014 e, neste ano, está marcado para os dias 16 e 17 de novembro no Memorial 
da América Latina, em São Paulo. Todas as atualizações do evento e condi-
ções especiais são comunicadas nas redes sociais e enviadas por e-mail para 
que os inscritos não percam nenhum detalhe. O evento reúne profissionais 
renomados para apresentar os melhores cases, soluções e tendências de CX. 
Mais informações e inscrições, acesse: (https://cxsummit.com.br/).

C - Semana Jurídica
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realiza, entre os dias 9 e 12 de 
agosto, em São Paulo, a XX Semana Jurídica. Realizado anualmente, o evento 
tem como propósito debater temas e cenários relevantes e de interesse ao 
âmbito jurídico e às atividades de competência dos órgãos de controle ex-
terno. As palestras são direcionadas a servidores públicos, representantes de 
órgãos da Administração Pública, lideranças políticas, estudantes e a demais 
interessados. O evento contará com a participação de renomadas autorida-
des do Direito no país, tanto na área pública, quanto privada e acadêmica. 
A programação completa está disponível no link (https://bit.ly/3aTVO3s).

D - Inovação e Tecnologia 
O Brasil em Código, tradicional evento multissetorial que reúne execu-
tivos das principais associações, indústria e varejo, volta a ser realizado 

divulgado em outubro de 2021. Para debater estes e outros indicativos, 
avaliar como a justiça criminal tem funcionado no Brasil, seus erros e o 
impacto desse funcionamento na sociedade brasileira, acontece, entre 
os dias 21 a 23 de setembro, em Salvador, o X Seminário Nacional do 
IBADPP. O público esperado para o evento é de cerca de 800 pessoas, 
entre estudantes, profissionais do direito e áreas afins. Inscrições e mais 
informações: (seminário.ibadpp.com.br). 

H - Segurança Viária
A duplicação da Serra do Cafezal, trecho da BR-116/SP/PR administrado 
pela concessionária Autopista Régis Bittencourt, está completando cinco 
anos de sua conclusão. Ao comparar os quatro últimos anos antes da du-
plicação (2014 a 2017), e os quatro primeiros após a entrega da obra (2018 
a 2021), o número de colisões frontais caíram 81%, sem nenhuma fatali-
dade. Colisões traseiras foram reduzidas em 38% e colisões laterais, 48%. 
O número de atropelamentos caiu 45% com a implantação de passarelas e 
campanhas de conscientização de motoristas e pedestres. Animais também 
foram protegidos: com as passagens de fauna para a travessia segura de 
animais silvestres, acidentes e fatalidades de animais caíram a zero. Uma 
das atribuições legais da ANTT é garantir a segurança viária dos usuários.

I - Prêmio de Sustentabilidade 
Realizado pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de S. 
Paulo e Região (Setcesp), em parceria com a revista Transporte Moderno, 
o 8º Prêmio de Sustentabilidade está na reta final das inscrições, que 
podem ser feitas até o próximo dia 29. O espaço é aberto para as trans-
portadoras, associadas à entidade, inscreverem suas práticas sustentáveis 
relacionadas às áreas de responsabilidade social, responsabilidade am-
biental, gestão econômica sustentável e responsabilidade na segurança 
viária e do trabalho. Neste ano, além de enviar os projetos por escrito, as 
transportadoras terão a oportunidade de fazer uma apresentação para 
os jurados durante a fase de avaliação. Mais informações e inscrições, 
no site: (https://conteudo.setcesp.org.br/8premio-inscricao).

J - Novo Resort
Anantara Hotels, Resorts & Spas anuncia a próxima adição de um novo re-
sort no Brasil. Com design moderno e sustentável, focado na beleza natural 
do local, o lançamento do Anantara Mamucabo Bahia Resort representará 
a estreia da marca de luxo na América do Sul. Ficará localizada em Baixio, 
distrito no litoral norte da Bahia, a 150 km de Salvador. Conhecido por 
suas lagoas de águas cristalinas, o pequeno vilarejo de pescadores tem 
um cenário que inspira tranquilidade e é um dos destinos mais procura-
dos no litoral da região durante todo o ano. O oceano e uma das maiores 
reservas de restinga protegidas do Brasil servirão de pano de fundo para 
o Anantara Mamucabo, que se estenderá por um terreno de 500.000 m². 
A construção terá início em 2023, com previsão de abertura em 2025. 
Saiba mais em (https://www.anantara.com/en/mamucabo-bahia-resort).
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O levantamento tam-
bém registra o au-
mento proporcional 

de residências no país onde 
vive apenas uma pessoa. Em 
2012, elas eram 12,2% do 
total de domicílios no país. 
Nove anos depois, passaram 
a representar 14,9%.

A maioria das pessoas 
que moram sozinhas são 
homens. Na média nacional, 
eles representam 56,6% des-
ses residentes. No recorte 
regional, eles ultrapassam os 
60% no Norte e no Nordeste. 
De outro lado, 43,4% dos 
residentes no país são do 
sexo feminino: no Sudeste e 
no Sul esse percentual está 
acima dos 45%. “Quase 60% 
das mulheres que moram so-
zinhas tem 60 anos ou mais. 
Enquanto entre os homens, 
isso está mais bem distribu-
ído”, observa o analista do 
IBGE, Gustavo Fontes. 

A forma mais frequente 

A maioria das pessoas que moram sozinhas são homens. Na 
média nacional, eles representam 56,6% desses residentes.

Um novo levantamento 
realizado pelo IBGE aponta 
que pessoas com 60 anos 
ou mais representam 14,7% 
da população residente no 
Brasil em 2021. Em números 
absolutos, são 31,23 milhões 
de pessoas. Nos últimos 
nove anos, o contingente de 
idosos aumentou 39,8%. Em 
2012, moravam no país 22,34 
milhões de pessoas com 60 
anos ou mais, representando 
na época 11,3% de toda a 
população residente.

Essas informações forne-
cem subsídios para decisões 
administrativas. “Podem ter 
impactos para demandas de 
políticas públicas, por exem-
plo, em questões relaciona-
das à previdência social, à 
saúde pública, às vagas nas 
escolas”, diz, ao observar que 
os números foram estimados 
de forma amostral e que, 
com a realização do censo 
demográfico neste ano, será 
possível fazer uma revisão 
melhorando a precisão dos 
resultados.

O IBGE também constata 
que há uma tendência de 

Já o número de pessoas com menos 
de 30 anos caiu 5,4% no período.
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Datas de inscrição 
do Prouni e do Fies

O ministro da Educação, 
Victor Godoy, anunciou que 
a inscrição do Programa Uni-
versidade para Todos (Prouni) 
será de 1º a 4 de agosto e a 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) de 9 a 12 de 
agosto, no site: (https://www.
gov.br/mec/pt-br). 

O Prouni oferta bolsas de 
estudo, integrais e parciais 
(50% do valor da mensalidade 
do curso), em cursos de gradu-
ação e sequenciais de formação 
específica, em instituições de 
educação superior privadas. 
Podem concorrer às bolsas 
integrais estudantes oriundos 
com renda familiar de até 1,5 
salário mínimo e, às bolsas 
parciais, com renda familiar 
de até três salários mínimos, 
entre outros critérios legais.

Já o Fies tem como objetivo 
conceder financiamento a es-
tudantes em cursos superiores 
não gratuitos, com juros zero 
e uma escala de financiamento 
que varia conforme a renda 
familiar do candidato. Para par-
ticipar, o candidato precisa ter 
renda familiar mensal bruta, 
por pessoa, de até três salários 
mínimos, além nota igual ou 
superior a 450 no Enem e não 
ter zerado a redação (ABr).

Brasil tem quase 10,8 milhões 
de pessoas morando sozinhas
Em 2012, havia no Brasil 7,5 milhões domicílios com um único morador. Em 2021, esse número subiu 
43,7%, chegando a quase 10,8 milhões. O dado aparece na nova pesquisa divulgada na sexta-feira (22) 
pelo IBGE

104,8 e 104,7 homens para 
cada 100 mulheres. Segundo 
o IBGE, essa razão se inverte 
com o aumento da idade uma 
vez que a mortalidade dos 
homens é maior em todas 
os grupos etários. A região 
Norte é a única onde há um 
maior número de homens do 
que de mulheres. 

O recorte de raça aponta 
um avanço no número de 
residentes que se decla-
ram pretos ou pardos. Eles 
saltaram respectivamente 
de 7,4% e 45,6% em 2012 
para 9,1% e 47% em 2021. 
O Nordeste registrou, entre 
2012 e 2021, a mais relevante 
expansão de participação 
das pessoas declaradas 
pretas, com um aumento de 
2,7 pontos percentuais. Já 
a região Sul responde pelo 
maior aumento proporcional 
dos residentes declarados de 
cor parda: a alta foi de 3,2 
pontos percentuais (ABr).
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de arranjo domiciliar envol-
ve um núcleo formado por 
casal com ou sem filhos ou 
enteados. Essa é a realidade 
de 68,2% das residências do 
país. Unidades onde moram 
juntos dois ou mais parentes 
representam 15,9% do to-
tal. Na estimativa do IBGE, 
foram contabilizados 212,7 

milhões de residentes em 
2021, sendo 108,7 milhões 
de mulheres (51,1%) e 103,9 
milhões de homens (48,9%). 

No recorte etário, o le-
vantamento mostra que a 
população masculina possui 
um padrão mais jovem. Nas 
faixas de 0 a 4 anos e de 5 a 
9 anos, há respectivamente 

Contingente de idosos residentes 
no Brasil aumenta 39,8% em 9 anos

queda na proporção da popu-
lação mais jovem. Em 2012, 
49,9% dos residentes no Brasil 
tinham menos de 30 anos. No 
ano passado, apenas 43,9% 
dos moradores do país situa-
vam-se nessa faixa etária. As 
estimativas apresentadas no 
levantamento apontam ainda 
uma redução da população 
mais jovem em números abso-
lutos. Há hoje no país cerca de 
131,93 milhões de residentes 
com menos de 30 anos, 5,4% a 
menos do que em 2012.

“As maiores taxas de re-
duções no contingente po-

pulacional foram estima-
das para os grupos que 
compreendiam as pessoas 
de 10 a 13 anos e de 14 a 
17 anos de idade. Ambos 
registraram diminuição de 
12,7%, no período”, aponta 
o levantamento do IBGE. 
Considerando a estimativa 
para todas as faixas etárias, 
foram contabilizados 212,7 
milhões de residentes em 
2021. Houve um crescimento 
de 7,6% na comparação com 
os 197,7 milhões de pessoas 
que moravam no Brasil em 
2012 (ABr).
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OpiniãO
Os efeitos da má 

governança

Sri Lanka, sob 
influência da 
Inglaterra até 1948, é 
mais um caso em que 
os dirigentes deram 
prioridade à própria 
qualidade de vida, 
e não na construção 
de um melhor futuro 
para a população. 

É a sina da humanida-
de. Tiranos sobem ao 
poder e não cumprem 

a sua tarefa de conduzir a 
população para níveis mais 
elevados, conseguindo en-
ganar a todos, mas só por 
um tempo; um dia a verdade 
aparece.  A Índia, tornada 
independente em 1947, se 
posicionou um pouco melhor, 
apesar da elevada população, 
desenvolvendo tecnologia e 
diversificando a produção. 

Argentina e Venezuela 
mostram nitidamente o efeito 
de má governança e ausência 
de propósitos para promover 
melhores condições de vida 
à população. Para Portugal, 
no passado, o Brasil era uma 
simples colônia. A partir da 
independência, a presença 
da Inglaterra se acentuou, 
mormente por ser o rei de 
Portugal uma criança sob 
tutela. Pedro II levou tempo 
para conseguir impor o seu 
ritmo. 

Após 1889, a situação 
piorou, pois o Brasil não ti-
nha autonomia para decidir 
nada e sua dívida externa 
crescia sem produzir resul-
tados internamente. O mau 
costume perdurou; faziam 
gato e sapato do Brasil. Anos 
depois, Getúlio Vargas, então 
presidente do Brasil, se opôs, 
foi mal assessorado, acabou 
emparedado no palácio do ca-
tete. Uma nação promissora, 
com população ativa, foi tra-
vada através de governantes 
fracos e inclusive os militares 
enfrentaram problemas. 

E vamos continuar dizendo 
“sim senhor” aos interesses 
externos e precarizando a 
nação? É necessário muito 
cuidado, pois os inimigos do 
Brasil torcem para que sur-
jam tumultos, e tenha início 
uma confrontação para de-
sarranjar tudo, e empurrar a 
nação para a beira do abismo. 
Até o final de 2022, que rumo 
tomará o Brasil? A inflação 
está vinculada ao monte de 
dinheiro emitido, e aos de-
sajustes devido à pandemia 
e guerra na Ucrânia. 

Um fator permanente é a 
estrutura monetária e cam-
bial, com tudo vinculado ao 
dólar e a dependência dos 
países com moeda fraca. O 
dólar vem, faz ganhos e vai 
embora e deixa um monte 

de reais rodando fora da 
atividade produtiva, o que 
acaba ampliando a inflação. 
A questão mundial das mo-
edas é complicada por ser 
um processo que vem sendo 
moldado há séculos e que no 
pós-guerra adotou o modelo 
do dólar-ouro, abandonado 
em 1971, sem que algo firme 
fosse colocado em seu lugar. 

Como estabelecer uma 
paridade entre moedas fi-
duciárias feitas no papel? 
O Brasil fez várias reformas 
monetárias, sendo o plano 
real a mais recente. Dólar, 
Iene, Euro, Yuan, Real e 
tantas outras moedas numa 
balburdia desafinada sem 
fio condutor. Será que uma 
moeda única resolveria? Mas 
quem emitiria e controlaria? 
Quem confiaria no grupo que 
assumisse o poder do dinhei-
ro mundial? No pós-guerra, 
os Estados Unidos apresen-
taram ao mundo um invejável 
modelo a ser seguido. 

No entanto, uma série de 
acontecimentos desagradá-
veis mostra que a situação 
está mudando por lá, a 
começar pela redução e in-
satisfação da classe média e 
aumento da precarização, se 
bem que no Brasil o declínio 
tem sido mais acentuado, 
visivelmente na qualidade 
dos empregos, da saúde e 
educação. Um país que há 
anos sofre com a dengue e 
a chicungunha, mas que até 
hoje não dispõe de remédios 
adequados. 

Enquanto isso, os estudan-
tes continuam com dificul-
dades para ler e interpretar 
um texto e fazer as contas 
aritméticas mais elementa-
res. Coisas estranhas estão 
acontecendo pelo mundo. As 
lutas pelo poder e interesses 
se acirram. As cobiças têm 
determinado a forma de 
como os sistemas funcionam. 
Os Estados se apresentam 
alquebrados com dívidas e 
insatisfações. 

Nenhum Estado está con-
seguindo transmitir imagens 
de melhor futuro para seu 
povo, sem agredir à natu-
reza, criando espaço aberto 
para oportunistas, larápios 
e enganadores com falsas 
promessas, palradores que 
querem fazer fortuna de um 
dia para outro. 

A boa qualidade de vida vai 
ficando cada vez mais distan-
te. Inegavelmente o mundo 
passa por um processo de 
grandes transformações, mas 
como compreender o sofri-
mento das massas através da 
crença numa vida só? 

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
coordena os sites  

(www.vidaeaprendizado.com.br) e 
(www.library.com.br/home).  

E-mail: bicdutra@library.com.br. 

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Benner está com 106 vagas abertas para 
trabalho home office, híbrido e presencial

@Como parte da estratégia de crescimento, a Benner, companhia 
brasileira fornecedora de soluções em software e serviços que 

transformam os processos das empresas em resultados, anuncia a 
abertura de novas vagas, relacionadas às áreas de desenvolvimento, 
tecnologia e inovação, projetos, comercial, atendimento ao cliente, 
marketing, BPO jurídico e RH. Os cargos disponíveis são para os mo-
delos home office, presencial e híbrido e estão disponíveis no site. A 
Especialista de Recrutamento e Seleção da Benner, Monique Carvalho, 
explica as etapas do processo de participação e seleção dos candidatos. 
“O cadastro é 100% digital e todas as vagas são especificadas e divul-
gadas em nosso site. Após o cadastro na plataforma, nossa equipe de 
seleção realiza a triagem e entra em contato com os candidatos. Desta 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

po Aval aproximadamente 2.500 colaboradores. A fim de digitalizar 
procedimentos corriqueiros de seu dia a dia, o escritório conta com 
a tecnologia da Oystr, referência no desenvolvimento de robôs inteli-
gentes para a integração de escritórios de advocacia e departamentos 
jurídicos. Nesse sentido, a legaltech oferece robôs personalizados 
para atender demandas como a captura de intimações eletrônicas, 
serviço de protocolo e, mais recentemente, o escritório solicitou um 
teste para serviço de distribuição de ação em lote, o ajuizamento. 
De acordo com Letícia Rodgrs, Gerente do Jurídico da Toledo Piza 
Advogados Associados, a parceria se deu, principalmente, porque “o 
escritório extraía as intimações eletrônicas nos sites dos tribunais de 
justiça de forma totalmente manual e precisava do auxílio de tecnologia 
para automatizar esta demanda. Então, contratamos a Oystr e, com a 
otimização do trabalho, incluímos outros serviços no contrato com a 
empresa”, explica a executiva (https://www.oystr.com.br/).

forma, todos os participantes recebem retorno, sendo aprovados ou 
não, mas precisam ficar atentos aos e-mails de retorno. Os selecionados 
passam por uma pré-entrevista e, na sequência, é agendada a etapa 
final com o gestor da área para realização da entrevista técnica”, ex-
plica (https://www.benner.com.br/como-realizar-um-bom-processo-de-
-admissao/?utm_source=EPR&utm_medium=PR&utm_campaign=PR_
Vagas_Benner&utm_content=PR_Vagas_Benner).

Robôs da Oystr apoiam automatização de 
escritório de advocacia

@Prestando assessoria jurídica em contratos bancários, com ênfase 
em recuperação de créditos judicial e extrajudicial de cobrança, a 

Toledo Piza Advogados Associados está no mercado há 24 anos. Com 
sede em São Paulo e filial em Araçatuba/SP, totaliza com time do Gru-

Google suspende 
contratações de pessoal

O Google anunciou um congelamento das contratações de pessoal por duas semanas. 
Vivaldo José Breternitz (*)

Prabhakar Raghavan, vice-pre-
sidente sênior da empresa, 
comunicou essa decisão aos em-

pregados via email; esse congelamento 
vem em seguida a um anúncio de que 
o Google estava iniciando um processo 
de desaceleração nas contratações que 
durará ao menos até o final deste ano.

O executivo disse aos empregados 
que a empresa usará esse tempo para   
revisar suas necessidades de pessoal. 
Em sua mensagem aos funcionários 
no início deste mês, quando anunciou 
a desaceleração, o CEO do Google, 
Sundar Pichai, afirmou que a empre-
sa contratou dez mil empregados no 
segundo trimestre de 2022.  

Segundo analistas do portal The Ver-
ge, o Google segue outras Big Techs que 
vem tomando medidas semelhantes 
em função da piora do ambiente ma-
croeconômico, a qual deve gerar   uma 
desaceleração nos gastos com anúncios 
digitais, impactando diretamente as 
fontes de receita da maior parte dessas 
empresas. 

Não só os empresários, mas também 
os profissionais de tecnologia da in-
formação que vivem uma situação de 
mercado de trabalho muito favorável, 
devem observar com atenção essa 
mudança de cenário.

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

diretor do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas

Em maio, a Meta anunciou um 
congelamento de contratações de 
funcionários para determinados times; 
Twitter e Spotify também reduziram 
as contratações e a Apple planeja 
uma desaceleração em 2023. Outras 
empresas, incluindo Substack, Tesla 
e Netflix, tomaram medidas mais ra-
dicais, demitindo pessoal. 

serg3d_CANVA

Quer empreender? Confira as dicas para 
quem deseja investir em uma franquia

Com várias opções de franquias 
disponíveis para empreender, como 
escolher a certa para investir ou 
decidir ter o próprio negócio? São 
mais de 2.800 redes disponíveis no 
país, segundo dados da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF). 

Investir em uma franquia traz 
diversos benefícios e vantagens, 
como: suporte e apoio da franque-
adora, treinamentos e credibilidade 
de uma marca que já tem espaço no 
mercado.

Na hora de empreender, seguir 
alguns passos é essencial e faz toda 
a diferença. O jovem empreendedor 
João Victor Castelo, considerado o 
‘príncipe das franquias’, aponta os 
principais cuidados para você investir 
na rede certa:

1 - Pesquise e escolha o melhor 
segmento e marca

Ao pesquisar por franquias, surge 
uma infinidade de segmentos e mar-
cas. Então, é necessário conhecer e 
pesquisar sobre cada um. Escolher 
uma área que você tem interesse já é 
meio caminho andado. Não é neces-
sário ter formação ou experiência no 
setor, mas ter afinidade e identificação 
é bem válido. 

Alimentação, Beleza e Estética, 
Moda, Educação, Limpeza e Serviços 
são alguns exemplos de segmentos.
Ter apreço pela área a empreender e 
obter informações faz você se dedi-
car mais. Pesquise, planeje e busque 
qualificação.

Como os novos franqueados já rece-
bem a estimativa de faturamento e lu-
cro antes mesmo de iniciar a unidade, 
essa organização fica mais tranquila 
e visível. O suporte da rede também 
auxilia nesse e em outros quesitos.

4 - Converse com quem entende 
do assunto

O processo de começar um negócio 
pode ser meio “assustador” para quem 
não tem experiência, mas com o apoio 
de pessoas qualificadas e que enten-
dem da área tudo fica mais seguro, 
tranquilo e transparente.

Por isso, a 300 Franchising, prin-
cipal aceleradora de franquias do 
Brasil, ajuda empreendedores a da-
rem o primeiro passo. Somos sócios 
de mais de 90 marcas, lideramos 18 
segmentos econômicos, e você pode 
contar conosco para te conectarmos 
aos melhores negócios!

2 - Decida a região e o melhor 
modelo de negócio

A escolha da cidade, bairro e rua onde 
ficará a sua franquia deve ser feita com 
muito estudo e cautela. Busque lugares 
com fluxo de pessoas que são o seu 
público-alvo e se tornarão seus clientes.

Decidir qual o melhor modelo de 
negócio para a sua unidade também é 
um dos pontos principais na hora de 
empreender. Entre as opções, estão: 
loja de shopping, container, home offi-
ce, food truck e loja de rua. Pesquise os 
detalhes e vantagens de cada um para 
você tomar a melhor decisão. 

3 - Organize-se e tenha 
planejamento financeiro

Todo investimento requer organiza-
ção e planejamento e com as franquias 
isso não é diferente. É essencial ter o 
valor inicial e ter capital de giro para o 
negócio prosperar já no início.
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Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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. 

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: ALEXANDRE CARLOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profis-
são farmacêutico bioquímico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(02/10/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel 
Carlos Pinto da Silva e de Maria Nazaré Costa Serra da Silva. A pretendente: ELISABETE 
MILLANI, de nacionalidade brasileira, profissão nutricionista, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (13/06/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Euclides Millani e de Celeste Maria Claret Millani.

O convivente: FERNANDO DE OLIVEIRA ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão 
professor universitário, estado civil solteiro, nascido em Sorocaba - SP, no dia (12/12/1981), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Geraldo de Oliveira 
Rosa e de Heloisa Maria Cano Rosa. A convivente: TICIANE MARCONDES FONSECA 
DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profissão professora universitária, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (22/09/1978), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wagner Dias da Cruz Filho e de Maria Estela Mar-
condes Fonseca da Cruz.

De acordo com Ana 
Rossi, CTO da Teros, 
empresa especializa-

da em soluções de Inteligên-
cia de Dados Incorporada, 
Pricing e Open Finance, a 
abordagem low-code pode 
ser utilizada por profissio-
nais que não necessitam 
ter formação profunda na 
área de desenvolvimento de 
software. 

“São aplicações que po-
dem, por exemplo, automa-
tizar atividades rotineiras ou 
criar fluxos de processos”, 
explica a especialista. Se-
gundo ela, é possível utilizar 
a abordagem low-code tam-
bém para o desenvolvimento 
de aplicações simples de 
negócios. Destaca, entre-
tanto, que mais vantagens 
podem ser obtidas quando 
a abordagem é adotada em 
uma estratégia corporativa 
e que demanda mudança 
de cultura organizacional, 
planejamento, alinhamento 
arquitetural e uso de ferra-
mentas adequadas. 

“Neste contexto, podemos 
aplicá-la para a automação 
de processos e integração de 
aplicações e serviços, além 

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: MICHAEL DOS SANTOS LEITE, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1992, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Cicero Leite Sobrinho e de Josinete Jesus dos Santos. 
A pretendente: CINTIA DOS SANTOS LEAL, profissão: supervisora de atendimento, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/06/1989, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sergio Duarte Leal e de Rita Bernardina 
dos Santos.

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

RENAN SARTORATTO MERLO, estado civil solteiro, profissão supervisor de quali-
dade, nascido em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV-A 036,FLS.059v-2º 
SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no 
dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa (11/02/1990), residente e domiciliado 
Rua João Dias Mendes, 258, CEP: 08280550, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Laércio Merlo Torres e de Elisabete Cristina Sartoratto 
Merlo. ISIS SAUER RECCO MARTINS COSTA, estado civil solteira, profissão analista 
de controle de qualidade, nascida no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV-A
-206,FLS.005V-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de junho de mil no-
vecentos e noventa (19/06/1990), residente e domiciliada Rua João Dias Mendes, 258, 
CEP: 08280550, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Rupen Dursunian Martins Costa e de Zilá Sauer Recco Martins Costa.

LEANDRO OLIVEIRA CARDOSO, estado civil divorciado, profissão agente de portaria, 
nascido em Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia dezenove de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e oito (19/01/1988), residente e domiciliado Rua Sebastião Justino da 
Silva, 78, casa 03, CEP: 07263455, Jardim Maria do Carmo, Guarulhos, neste Estado, 
Guarulhos, SP, filho de Agenor Nogueira Cardoso Junior e de Eliana Vieria Oliveira 
Cardoso. VIVIANE DOS ANJOS DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta 
e dois (04/06/1982), residente e domiciliada Rua José Dias Velho, 242, CEP: 08275460, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio José 
de Oliveira e de Rosa Ramos dos Anjos de Oliveira.

MANOEL COSMO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, nascido em Ma-
chados, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/001.FLS.212 MACHADOS/PE), Machados, 
PE no dia vinte de julho de mil novecentos e sessenta e oito (20/07/1968), residente e 
domiciliado Rua Professor Brito Machado, 1572, casa 01, CEP: 08215405, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Cosmo José da Cunha e de Severina Maria da Conceição. 
MARINALVA PEREIRA RAMOS, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em 
Maracás, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.FLS.001-MARACÁS/SP), Macarás, BA no dia 
três de junho de mil novecentos e sessenta e nove (03/06/1969), residente e domiciliada 
Rua Professor Brito Machado, 1572, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Sinezio Ramos Costa e de Adaziza Pereira.

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: SUNDAY MOSES UMEJIEGO, de nacionalidade nigeriana, nascido na 
Nigéria, no dia (05/06/1979), estado civil solteiro, profissão comerciante, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Michael Umejiego e de Alice Ume-
jiego. A pretendente: APARECIDA PEREIRA DE CASTRO PINHEIRO, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Jaguaribe - CE, no dia (13/02/1991), estado civil viúva, profissão 
autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Fernando 
Ferreira de Castro e de Liduina da Conceição Pereira.

O pretendente: MARCOS CASCEMIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (31/01/1987), estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de instalação, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Inacio Cascemiro dos Santos e de Maria José Ferreira dos Santos. A pretendente: 
GIOVANETE DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ermelino 
Matarazzo - SP, no dia (19/12/1979), estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Supriano da Cunha.

O pretendente: FELIPE SILVA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido em São 
Paulo - SP, no dia (21/10/1990), estado civil divorciado, profissão auxiliar de produção, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos Silva de 
Souza e de Maria José da Silva Souza. A pretendente: ALINE XAVIER DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (13/04/1995), estado 
civil solteira, profissão operadora de caixa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Antonio João de Souza e de Adeilda Xavier de Souza.

O pretendente: FRANCISCO RODRIGUES ASSIS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Cafelândia - SP, no dia (16/04/1953), estado civil divorciado, profissão aposentado, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Rodrigues Assis e 
de Angelina Gattini. A pretendente: LOURDES FATIMA FERNANDES, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Poá - SP, no dia (22/12/1958), estado civil divorciada, profissão 
doméstica, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Argemiro 
Cassiano dos Santos e de Geralda Madalena dos Santos.

O pretendente: AUGUSTO MARINHO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (28/10/1998), estado civil solteiro, profissão está-
giario, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Aparecido Marinho 
da Silva e de Elisa Marinho da Silva. A pretendente: ALINE GALASSI DE ARAUJO, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/08/1998), 
estado civil solteira, profissão estudante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Heraclito de Araujo Neto e de Alessandra Galassi.

O pretendente: RENNAN GOMES ROCHA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Ipiranga - SP, no dia (08/09/1996), estado civil solteiro, profissão auxiliar ad-
ministrativo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Helio 
Pinheiro Rocha e de Wanderlea Gomes Rocha. A pretendente: PAMELA FELIPE 
NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaim Paulista - 
SP, no dia (21/06/2003), estado civil solteira, profissão auxiliar de loja, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Haroldo da Costa Nascimento 
e de Rosimar Felipe Alves.

O pretendente: BRUNO PEREIRA ALVES RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (15/11/1985), estado civil solteiro, 
profissão técnico de radiologia, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Ricardo Alves Rodrigues e de Adriana Aparecida Pereira Rodrigues. A preten-
dente: CAMILA VICENTE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Penha de França - SP, no dia (26/07/1988), estado civil divorciada, profissão biomédica, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Tadeu Araujo e 
de Sandra Vicente Araujo.

O pretendente: MURILO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, 
Itaquera - SP, no dia (01/01/1996), estado civil solteiro, profissão gerente administrativo, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Edvilson Santos de Oliveira 
e de Maria Angelica de Oliveira. A pretendente: INGRID CAROLINE DA SILVA MORORO, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Mogi das Cruzes - SP (Registrada no Distrito de 
Jundiapeba), no dia (02/05/1996), estado civil solteira, profissão operadora de telemarke-
ting, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco de Assis 
Alves Mororo e de Rosângela Maria da Silva Ferreira. Obs.: Bem como cópia enviada a 
Unidade de Serviço, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: RONALDO DE LIMA BASILIO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (31/08/1982), estado civil solteiro, profissão 
motorista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cicero 
Irineu Basilio e de Maria de Fatima de Lima Basilio. A pretendente: ELAINE CRISTI-
NA CORREA CORDEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Dois 
Córregos - SP, no dia (17/05/1976), estado civil divorciada, profissão do lar, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Cordeiro da Silva e de 
Catarina Correa da Silva.

O pretendente: GUILHERME RODRIGUES MARTINS, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (06/09/1977), estado civil divorciado, profissão 
açougueiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Deise 
Rodrigues Martins. A pretendente: TIRCIANA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Tianguá - CE, no dia (15/10/1982), estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco 
das Chagas Rodrigues da Silva e de Francilene dos Santos Silva.

O pretendente: DANILO BULGARELLI JUNIOR, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (05/05/1979), estado civil solteiro, profissão motoris-
ta, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Danilo Bulgarelli 
e de Josefa Maria Bulgarelli. A pretendente: VALQUIRIA ROSA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Canarana - BA (Registrada em Barro Alto - BA), 
no dia (25/06/1981), estado civil solteira, profissão coordenadora de vendas, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Adelino Souza Santos e de 
Miraltina Rosa de Novaes.

O pretendente: LUCAS FERRER FRANCO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Jardim Paulista - SP, no dia (12/10/1994), estado civil solteiro, profissão coor-
denador TI, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro 
Gonzaga Franco e de Lucilene Andrea Ferrer Franco. A pretendente: MARIA CAROLINA 
DE CASTRO OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em Brasília - DF (Rgistrada 
no Distrito de Planaltina - GO), no dia (06/07/1994), estado civil solteira, profissão caixa, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Lenildo de Oliveira 
e de Marlene Gomes de Castro.

O pretendente: OSCAR ERNESTO PELÁEZ VALENZUELA, de nacionalidade brasi-
leira naturalizada, nascido no Peru, no dia (11/11/1983), estado civil solteiro, profissão 
engenheiro agrônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Máximo Carlos Peláez Zarate e de Carmen Rosa Valenzuela de Peláez. A pretendente: 
ANGÉLICA ISIDORO COSTA, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (21/03/1974), estado civil divorciada, profissão professora, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo Guimarães Costa e de Odete 
Conceição Isidoro Costa.

O pretendente: MARCIO DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Santos - SP, no dia (02/09/1987), estado civil solteiro, profissão carpinteiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dionisio Pacheco 
da Silva e de Maria Aparecida Azevedo dos Santos. A pretendente: JAQUELINE 
SILVA DIAS, de nacionalidade brasileira, nascida em Casa Nova - BA, no dia 
(14/11/1989), estado civil solteira, profissão costureira de acabamento, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Julio Dias da Silva e de 
Dora Elena Silva Dias.

O pretendente: HANS DE ANDRADE CHAVES KUTNER, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/10/1973), estado civil divorciado, 
profissão secretário, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de José Carlos Chaves e de Maria Hilda de Andrade Chaves. A pretendente: 
FERNANDA ARAGÃO MARCONDES, de nacionalidade brasileira, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia (08/12/1978), estado civil solteira, profissão enfermeira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valdir Marcondes 
e de Marilene Souza Aragão Marcondes.

O pretendente: DÉCIMO ROSA, de nacionalidade brasileira, nascido em São Paulo - 
SP, no dia (14/05/1950), estado civil viúvo, profissão funcionário público, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Braulio Aguiar da Rosa e de Maria 
Galhardo Rosa. A pretendente: SOLANIA FERREIRA DA SILVA SALES, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Quebrangulo - AL, no dia (01/11/1966), estado civil divorciada, 
profissão costureira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
José Ferreira da Silva e de Leonira Souza da Silva.

O que é e como as empresas 
podem aplicar o Low-Code

Pesquisas realizadas pelo Gartner em 2021 davam conta de que as ferramentas de desenvolvimento low-
code/no-code cresceriam 23% naquele ano, sendo que 65% do desenvolvimento de aplicações seriam low-
code em 2024 - o que demonstra que este tipo de solução continua representando uma forte tendência

orquestração de negócios, 
segurança e governança 
da privacidade dos dados 
e dados. 

Mas para que ganhem 
corpo, essas tendências de-
pendem de avanços, que são 
apontados na área de TI, sen-
do eles: 5G, hiperautomation 
(que significa identificar, 
analisar e automatizar ra-
pidamente o maior número 
possível de processos de 
negócios e de TI), Artificial 
Intelligence EveryWhere 
(ligada a modelos analíticos 
em todas camadas dos níveis 
corporativos) e Artificial In-
telligence Governance (liga-
da à entrega e continuidade 
de valor no negócio).

Outras tecnologias que 
precisam avançar, segun-
do a CTO da Teros, são: 
Everything-as-Service (tudo 
como serviço), Composable 
Applications (para viabilizar 
“Composable Enterprise” 
em um ecossistema de negó-
cios), Segurança Cibernética 
e também os serviços com-
putacionais para governança 
da privacidade dos dados. 
- Fonte e mais informações: 
(https://teros.com.br/).
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da orquestração de parcei-
ros de um ecossistema de 
negócio em uma plataforma 
digital”, afirma ao indicar 
que a tecnologia low-code 
pode contribuir com outras 
existentes no intuito de ace-
lerar o ritmo de entregas de 
aplicações. 

Isso não significa que pode 
promover um boom de apli-
cativos no país, mas sim ser 
uma estratégia corporativa 
para que a tecnologia ace-
lere a transformação digital 
em uma corporação. Outras 
tendências de tecnologia 
devem chegar com força nos 

próximos anos, entre elas, a 
infraestrutura e plataforma 
como serviço - que já são 
contratados de acordo com 
as necessidades de cada 
contexto. 

“No futuro, essa reali-
dade será cada vez mais 
recorrente. Enxergo que 
a infraestrutura e os ser-
viços de plataforma em 
nuvem serão tratados 
como commodities”. Essas 
tendências são baseadas 
nos seguintes pilares: au-
tomação, modularização, 
inteligência de dados, 
integração de serviços, 
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