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Conceitualmente, relativização diz respeito à forma como buscamos 
relativizar, ou relacionar temas de forma a nos beneficiar, seja atenuando 
falhas ou superestimando virtudes. É certo que nada é absoluto, 100% 
certo ou 100% errado, pois certo e errado também são conceitos subjetivos, 
quando falamos em relacionamento e comportamento humano..   

Relativização e Racionalização e seus impactos 
na tomada de decisão

www.netjen.com.br

Ano XX – Nº 4.660

Sexta-feira, 
29 de julho de 2022

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

A transformação digital dos negócios e os novos hábitos de con-
sumo seguem em alta e isso pode ser percebido pelos resultados do 
varejo online. O e-commerce brasileiro registrou um faturamento 
recorde em 2021, segundo a Neotrust - 26,9% acima do obtido no 
ano anterior.   

Marketplace In X Marketplace Out: a melhor 
estratégia para cada negócio

As organizações estão entrando na era digital mais rápido do que 
nunca. No entanto, ainda existem muitos processos e funções que 
ainda precisam ser atualizados.     

Benefícios da digitalização de documentos 
para empresas

O estoque é um importante elemento de um negócio varejista, físico, 
digital ou multicanais. Qualquer falta de produto ou má gestão podem 
gerar considerável impacto negativo na empresa.    

Como as tecnologias para estoque são  
estratégicas para varejo

Изображения пользователя EnryKun_CANVA

Três indícios de que o metaverso não 
vai acontecer tão cedo

Imagine poder assistir a um 
show de rock do próprio palco, 
pertinho da sua banda favorita? 

Ou então ver o seu time de futebol jogar 
de dentro do campo? Sim, isso será 

possível com o metaverso, tecnologia que 
se tornará viável somente a partir da sexta 
geração de telefonia celular (6G). 

 
A partir de demandas de formação e 

capacitação vindas das empresas, e em le-
vantamentos com associados, a Associação 
Brasileira de Comunicação Empresarial 
(Aberje) percebe que o número de empre-
sas interessadas neste assunto aumentou 
consideravelmente nos últimos dois anos.

“Tanto que nossa resposta foi criar o 
Aberje Trends, cujo tema principal, fosse 
sobre metaverso na comunicação, devido à 
procura por empresas neste tema”, explica 
Hamilton dos Santos, diretor executivo 
da Aberje. 

 
Mas antes de partir para o metaverso, 

as empresas devem investir considera-
velmente na cultura interna, por meio da 
comunicação. De acordo com a pesquisa 
Tendências em Comunicação Interna para 
2022, entre as inovações tecnológicas que 
mais terão investimentos ao longo do ano, 
a Inteligência Artificial representa apenas 
15% das empresas interessadas. 

Para entender melhor este momento, a 
Aberje, baseada no último evento realizado 
com os associados, elenca três indícios que 
provam que o metaverso ainda está longe 
de acontecer. Confira:

 
1. - República do Meta - Metaverso 

é um conceito já existente, em que tudo 
se baseia na ideia da realidade virtual. En-
tretanto, ainda existem muitas questões a 
serem desvendadas, principalmente a que 
envolve uma reflexão direta sobre como 
questões legais e tributárias serão tratadas 
nessas novas relações online. 
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Algumas perguntas devem ser feitas, 
como: quem vai ditar as regras nesse 
ambiente e como elas irão funcionar? A 
internet é um bem público? O metaverso 
promete uma mudança profunda no modo 
como as pessoas vão interagir os conteú-
dos, pois o metaverso é uma imersão da 
experiência de conteúdo. 

Em 2021, a Aberje fez um levantamento 
interno com os associados e identificou 
que as empresas têm direcionado recur-
sos para a produção de conteúdos pró-
prios, visando ampliar sua visibilidade nas 
redes sociais e conquistar engajamento 
cada vez mais significativo. A entrada no 
metaverso somente será possível após 
uma dominância e entendimento das 
redes sociais.

 
2. - Extensão da realidade - O me-

taverso realmente ainda não aconteceu, 
mas é importante entender porque falar 
sobre o assunto dentro do universo de 
comunicação. O digital não é novo, o que 
acontece é uma nova experiência, dentro 
de um espaço online compartilhado. 

Embora algumas grandes empresas 
estejam apostando no metaverso como 
Facebook, Tinder, Nike, Microsoft entre 
outras, a dúvida é se isso vale para to-
das. Acredita-se que o metaverso só irá 
acontecer, de verdade, quando não existir 
diferença entre o físico e o real.

3. - Acessibilidade - Outro ponto que 
é necessário para que empresas se atentem 
antes de partir para o metaverso é em rela-
ção a pontos de convergência. Isso significa 
que três pilares devem estar conectados, 
como cultura, economia, e tecnologia. 

 
No futuro, será possível acessar uma 

loja virtual 3D de alguma grande marca 
para passear, realizar compras, além de 
participar de atividades para conquistar 
benefícios exclusivos. São as práticas de 
consumo do usuário que irão definir a 
forma como a ferramenta será monetizada.

 
Entretanto, para tudo isso acontecer, a 

tecnologia ainda precisa se desenvolver, 
inclusive com uma banda melhor que o 
5G. Até que o metaverso se popularize e 
se torne acessível, pode demorar alguns 
anos, sendo que algumas ferramentas como 
o Óculos VR do Facebook, permanecerão 
fora do alcance de boa parte da população.

 
Em pleno século XXI, ainda discutimos 

sobre acessibilidade. Empresas querem se 
comunicar com o público e isso envolve 
diversos nichos e classes. Como isso é 
possível com pessoas sem acesso a internet 
rápida ou então ferramentas que permitem 
a inserção no mundo virtual? “O metaverso 
faz sentido somente quando ele estiver 
popular e acessível”, analisa Hamilton 
dos Santos. - Fonte e outras informações: 
(https://www.aberje.com.br/).

AI/Seal Sistemas

Seal IoT Fórum Brasil 2022

@A internet das coisas (IoT) segue ditando novas tendências na 
indústria e nos negócios em termos de conectividade, automação 

e ganhos de eficiência. Para atualizar líderes e tomadores de decisão 
em segmentos que podem se beneficiar desses avanços, a Seal Sistemas 
promove no próximo dia 8 (segunda-feira), em São Paulo (SP), o evento 
presencial Seal IoT Fórum Brasil 2022, com palestras de especialistas da 
Volkswagen, Cia. Hering e Sodimac, além do Instituto Mauá de Tecno-
logia. O objetivo é promover um evento multissetorial sobre o futuro da 
hiper automação e dos negócios ultra conectados. Na ocasião, o público 
terá a oportunidade de ouvir especialistas sobre as tendências e as mais 
recentes movimentações em torno do tema. Interessados podem fazer 
inscrição gratuita pelo link (https://lnkd.in/dxcNqu78).     Leia a 
coluna completa na página 6

News@TI

A hARMONIA QuE NASCE DA DISCóRDIA? 
    Leia na página 4

Foto: grupobmw

Resolute Edition chega em tiragem limitada a 
30 unidades

Uma série especial, com pintura, acabamentos e interior exclusivos, 
este é o novo MINI Cooper S E - Resolute Edition, que chega ao Brasil 
com volume limitado à apenas 30 unidades, tornando-o desejado e 
colecionável instantaneamente. Com propulsão 100% elétrica, o mo-
delo já está em pré-venda nas concessionárias da MINI no Brasil e as 
primeiras unidades chegam na segunda quinzena de agosto/2022. Além 
da exclusividade das 30 unidades, o Resolute Edition se destaca pelo 
visual único. A começar pela cor da carroceria no tom Verde Rebel, com 
teto e retrovisores na cor Branco Pepper. Os acabamentos nos faróis, 
lanternas, grade, maçanetas e na tampa de carregamento dão lugar a 
um tom Resolute Bronze e passam ainda mais sensação de requinte ao 
modelo.    Leia a coluna completa na página 5
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MúSICA NO METAvERSO

Wuhan inicia lockdown
Quase 1 milhão de pessoas iniciaram 

ontem (28) um novo lockdown em 
Wuhan, metrópole chinesa que é o 
marco zero da pandemia da Covid-19. A 
medida foi determinada pelas autorida-
des de Jiangxia, um dos 13 distritos da 
cidade, após a descoberta de quatro ca-
sos assintomáticos na região. Vai durar 
pelo menos três dias, com fechamento 
de bares, cinemas e outras atividades 
de entretenimento e a suspensão dos 
transportes públicos (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/musica-no-metaverso-a-harmonia-que-nasce-da-discordia/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-29-07-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-29-07-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/quebra-quebra-na-escolha-do-candidato/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/beneficios-da-digitalizacao-de-documentos-para-empresas/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-as-tecnologias-para-estoque-sao-estrategicas-para-varejo/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/relativizacao-e-racionalizacao-e-seus-impactos-na-tomada-de-decisao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/marketplace-in-x-marketplace-out-a-melhor-estrategia-para-cada-negocio/
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Liderança consciente: 
um novo conceito nas 
relações de trabalho

A régua para medir 
a excelência do líder 
tem sido estendida, 
multiplicando as 
competências exigidas 
de quem almeja 
conduzir profissionais 
em busca de objetivos 

A liderança do novo 
século ganhou tons 
vívidos de engaja-

mento e motivação dos 
liderados. Na atual década, 
um novo conceito passa a 
representar o que há de mais 
contemporâneo no tema: 
a liderança consciente. Os 
gestores já entenderam 
que precisam aguçar a 
percepção sobre os anseios 
e necessidades dos mem-
bros do time e que o bom 
desempenho vai muito além 
do lado técnico, envolvendo 
as soft skills ou habilidades 
comportamentais nas rela-
ções de trabalho. 

Flexibilidade, boa co-
municação, resiliência e 
desenvoltura na gestão da 
equipe, entre outras carac-
terísticas, ganharam muito 
mais impacto nas escolhas 
de processos seletivos e 
igualmente nas decisões de 
quem fica e quem sai. Nos 
últimos anos, essas compe-
tências foram direcionadas 
para contextos ainda mais 
desafiadores. 

Governos, empresas, or-
ganizações da sociedade 
civil e a população em geral 
tornaram-se mais atentos a 
questões como inclusão so-
cial, preservação ambiental 
e governança (ESG), apli-
cando esses medidores tam-
bém para avaliar os perfis 
dos líderes incumbidos de 
levar adiante os propósitos 
de uma convivência mais 
justa e harmoniosa entre 
as pessoas. 

Um mundo em transfor-
mação é natural e inevita-
velmente rico em conflitos. 
Realidades e demandas 
emergentes precisam ser 
ajustadas, e as lideranças 
têm papel crucial nesse pro-
cesso, muitas vezes atuando 
como mediadoras entre ex-
pectativas, valendo-se para 
tanto de parâmetros éticos 
e organizacionais aos quais 
elas mesmo têm de continu-
amente se ajustarem. 

É nesse cenário que se 
fortalece o conceito de 
liderança consciente, ex-
pressão sedimentada por 
John Mackey, CEO da Who-
le Foods Market. Ele foi, 
inclusive, um dos autores 
de um livro sobre o tema. 
Em suma, o líder nos mol-
des propostos por Mackey 
deve se guiar por objetivos 
mais de longo prazo que 
imediatos, equilibrando as 
metas mais urgentes dos 
negócios a partir de valores 

e crenças respaldados por 
novas conjunturas. 

Estas invariavelmente 
miram os preceitos do ESG, 
que escreve um novo capítu-
lo na história das práticas de 
sustentabilidade. E desloca 
a mira estratégica corpora-
tiva dos resultados predo-
minantemente financeiros 
para os que envolvem um 
legado de integridade das 
marcas, atendendo a inte-
resses de um contingente 
cada vez mais variado de 
stakeholders, de consumi-
dores a acionistas. 

Imbuído desses conheci-
mentos, o líder consciente 
precisa se pautar pelas con-
sequências de suas ações e 
de suas escolhas. Inovação, 
aprendizado, vulnerabili-
dade, evolução constantes 
e diversidade são aspectos 
que têm de estar em seu 
radar a todo momento, prio-
rizando caminhos que façam 
convergir essas variáveis e 
as solidifiquem enquanto 
pontos-chave da cultura 
organizacional. 

Atender a esses requisitos 
é tão complexo quanto enri-
quecedor, não só no âmbito 
profissional como também 
no pessoal. 

Por sinal, quando se trata 
de propósito de vida, esta-
belecer fronteiras entre o 
comportamento em casa e 
no trabalho perde o sentido. 
A construção do caráter 
do líder consciente não se 
estabelece a partir de con-
tradições comportamentais 
de acordo com o ambiente 
ou a ocasião, uma vez que 
idealmente se fundamenta 
na essência do indivíduo, 
tornando-o um catalisador 
de mudanças culturais não 
só nas empresas, mas na 
sociedade como um todo. 

Em um meio em que as 
transformações correm por 
incontáveis direções, cada 
empresa se encontra em 
um estágio de adaptação e 
evolução. O mesmo raciocí-
nio vale para os profissionais 
que transitam no mercado. 
Assim, os trabalhos de bus-
ca e desenvolvimento de 
líderes também ganham em 
complexidade e sutilezas e 
requerem expertises bem 
orientadas. 

O princípio de “conscien-
te” vale para todas as pontas 
e as formas de integração 
entre elas. Trata-se da cos-
tura de um novo projeto 
civilizatório, e essa missão 
exige o envolvimento de 
players em diversas etapas 
dessa jornada. Os líderes 
necessários para conduzi-la 
precisam estar abertos para 
as mudanças - e ser pre-
parados para enfrentá-las, 
começando por si próprios.

 
(*) - É colíder da Prática de Conselhos 

e Sucessão de CEOs da Egon 
Zehnder no Brasil.

Luis Giolo (*)

Rodrigo Pimenta (*)
 
A tokenização em “blockchain” é 

um tema que vem ganhando enorme 
relevância no cenário nacional e in-
ternacional. 

Resumidamente, consiste no pro-
cesso de transformar um ativo 
qualquer em quotas menores e/ou 
fracionadas em um ecossistema des-
centralizado, utilizando contratos inte-
ligentes, juntamente com a tecnologia 
“blockchain”. Esse processo, além 
de permitir a garantia, simplicidade, 
transparência e segurança tecnologi-
camente, possibilita maior facilidade 
para negociação a partir de mercados 
gigantescos, como por exemplo DeFi 
ou exchanges de criptoativos.

Com a grande ascensão desse 
universo, o mercado tem criado uma 
variedade de novos tipos de tokens 
com propósitos diversos. Existem 

diversas opções de categorias de 
tokens cujas quatro principais podem 
ser destacadas: os Utility tokens, 
Non-fungible tokens (NFT), Security 
tokens e Payment Tokens.

A tokenização não é um assunto re-
cente, há pelo menos 10 anos esse tema 
é discutido no mercado. No entanto, 
ao que tudo indica, agora viveremos 
essa era. Recentemente, o CEO da 
B3, Gilson Finkelsztain, apontou que 
a companhia deve começar a usar 
“blockchain” na tokenização de ativos 
físicos. Com o aval na participação 
no Sandbox Regulatório da CVM, a 
parceria entre a fintech Vórtx e a 
holding QR Capital, tem feito testes 
de regulação dos primeiros tokens no 
mercado de capitais nesse sandbox 
utilizando “blockchain”.

A grande vantagem se dá pelo fato 
de a “blockchain” ser à prova de 
fraudes. Afinal, estamos falando em 

transformar qualquer ativo em um 
token, sendo ele real ou financeiro. 
Em se tratando da tokenização, é 
essa tecnologia que permite a troca 
de informações, em que todos os 
envolvidos na rede garantem a vera-
cidade dos termos e condições. Dessa 
forma, não há questionamento sobre 
sua confiança.

É importante tocarmos no fato da 
confiança ser a chave do negócio. Afi-
nal, essa é a questão principal quando 
o assunto é crédito. Vamos partir do 
princípio de que uma lei precisa de 
uma interpretação humana para ser 
aplicada. Quando traduzimos um có-
digo para “blockchain”, é ele que faz 
essa operação a partir de uma rede de 
consenso. Com isso, a tokenização de 
ativos financeiros cresceu aos olhos 
do mercado mundial, pois elimina a 
necessidade de confiança e desassocia 
a avaliação de risco.

O grande entrave no momento gira 
em torno dos desafios regulatórios, 
facilitado pelo teste de Howey, que 
veda ofertar qualquer tipo de ativo 
para um cidadão brasileiro, deman-
dando autorização expressa da CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários) e, 
ainda assim, sendo liberado somente 
em alguns casos especiais. 

O mesmo entrave pode ser notado 
também em uma wallet identificada 
e auto-custodiada, para lidar com 
lavagem de dinheiro, apoio ao terro-
rismo e gestão das chaves privadas 
para diminuir a insegurança jurídica, 
sucessão, litígios ou disputas judiciais. 

Representa um enorme, como 
o CBDC (“Central Bank Digital 
Currency”), o utility token do 
novo “real digital brasileiro”, que 
conforme Roberto Campos Neto, 
ex-Presidente do Banco Central do 
Brasil, seria compatível com smart 

contracts em “blockchain”. É fácil 
perceber como os ativos digitais em 
“blockchain” prometem impactar a 
nova economia. Mas qual a amplitude 
desse impacto? Na realidade ainda 
não sabemos. 

Fato é que a tecnologia “blockchain” 
veio para ficar na economia mundial e 
seu grande pilar está em permitir uma 
utilização mais eficiente dos recursos, 
reduzindo os custos das operações, 
ampliando os produtos financeiros já 
existentes e seus desdobramentos, 
como o DeFi, GameFi, SocialFi e 
InsuranceFi, que ainda carecem de 
um melhor tratamento com os regu-
ladores. Os primeiros passos já foram 
dados, sempre de olho no futuro.

 
(*) - É engenheiro elétrico formado pela 

Poli-USP, MBA em Economia, Finanças e 
Operações na FGV-SP, é CEO e fundador da 

Hubchain Tecnologia e autor de publicação de 
Inteligência Artificial e Algoritmos Genéticos. 

Encontrar um profissional de T.I altamente qua-
lificado é praticamente o sonho de qualquer em-
presa que busca crescer e se desenvolver. Aqueles 
profissionais que ficavam escondidos em uma sala, 
muitas vezes só lembrados quando algum problema 
surgia, se tornaram protagonistas na grande maioria 
dos negócios.

Na era digital, ter os melhores protagonistas, com 
olhar analítico e estratégico, é essencial para ganhar 
novos clientes, crescer com sustentabilidade e se 
manter no mercado. O difícil é encontrar bons pro-
fissionais de T.I. disponíveis para isso.

Mesmo sendo uma das profissões que mais ofere-
cem vagas de emprego nos últimos anos e que segue 
em alta, com salários cada vez mais atrativos, a área 
de tecnologia é também uma das que mais sofrem 
com a falta de mão de obra qualificada.

Em 2019, a Associação das Empresas de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias 
Digitais (Brasscom) apontou um déficit de 24 mil 
profissionais em T.I. no Brasil. Segundo o estudo, 
o número de homens e mulheres que concluíam o 
curso superior chegava a 46 mil alunos por ano, 
enquanto a demanda estimada, entre 2019 e 2024, 
alcançaria aproximadamente 70 mil profissionais.

Em busca de reduzir o déficit na área de T.I, as 
empresas do setor têm investido na capacitação, 
desses profissionais, o que traz benefícios para toda 
a cadeia do mercado de tecnologia da informação. 
Cursos para jovens, estágios e vagas de trainees são 
oferecidos pelas empresas para atrair, capacitar e, 
consequentemente, reter esses profissionais e suprir 
parte da carência de mão de obra.

Esse caminho de formar profissionais nos leva 
para um segundo estágio, que também já ocorre 
no mercado de trabalho: a parceria de empresas 
formadoras desses talentos. Elas oferecerem pro-
fissionais e soluções de T.I. alinhadas às necessida-
des de diferentes tipos de negócios. Além da mão 
de obra qualificada, os profissionais chegam com 

A área de tecnologia é uma das que mais sofrem com a falta de 
mão de obra qualificada.

Seja na venda de pro-
dutos ou de serviços, 
os melhores negócios 

só são garantidos quando 
você entende os principais 
desejos, expectativas e ne-
cessidades dos consumido-
res. Para o cofundador e CPO 
da Unicorn Factory, Michael 
Citadin, o mercado está 
sempre em busca de boas 
ideias e, também, com um 
time que saiba executar, em 
outras palavras, as empresas 
que sabem fazer gestão, es-
pecialmente pelo momento 
econômico mundial, são as 
mais promissoras. 

Os bons investimentos 
devem continuar crescendo 
no ecossistema, principal-
mente as ideias ou startups 
que tenham bom mercado 
para atuação. Além disso, 
os investidores estão à pro-
cura de negócios com boa 
capacidade de execução, 
ou seja, o número absoluto 
de investimentos pode vir 
a reduzir, mas os cheques 
tendem a serem maiores. 

“Vejo essa mudança de 
comportamento como pro-
cesso evolutivo e bom para 
o ecossistema, uma vez que 

Os investidores estão à procura de negócios 
com boa capacidade de execução.

Segmentos promissores para 
empreender neste 2º semestre
Desde o começo da pandemia, empreendedores sentiram a necessidade de se reinventar e com isso, 
inúmeras oportunidades começaram a aparecer. Basta olhar ao redor para ver como o mercado está 
mudando e estão surgindo novas necessidades

oportunidade que acelera o 
desenvolvimento do negócio 
uma vez que traz foco para 
o dia a dia”, comenta. 

“É clichê, mas necessário 
ressaltar que entender se a 
ideia de negócio é viável, se 
possui mercado e se a pro-
posta de valor é realmente 
um diferencial frente aos 
concorrentes, são questões 
elementares que farão com 
que a startup encontre seu 
product market fit”, reforça. 
Sobre os segmentos que 
acredita que devem pros-
perar nos próximos meses, 
o empreendedor destaca 
a representatividade das 
fintechs. 

“Alguns anos atrás o prin-
cipal setor era das fintechs, 
hoje elas continuam com 
sua representatividade, 
mas vemos ótimos negócios 
dos mais variados setores 
prosperando, como agtech, 
hrtech, edtech, proptech, 
healthtech, foodtechs, en-
tre outras. No final do dia 
o que importa é a startup 
resolver uma dor real do 
mercado”. - Fonte e outras 
informações: (https://www.
unicornfactory.com.br).
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quem está preparado desde 
o início tende a receber mais 
investimento do que poderia 
receber anteriormente”, diz 
Citadim. Para encontrar 
as áreas mais aquecidas, é 
preciso compreender as ten-
dências e os acontecimentos 
ao nosso redor. Nesse senti-
do, ainda que as pessoas já 
estejam preparadas para o 
“novo normal”, a pandemia 
ainda tem forte influência 
mercadológica. 

Até porque, o período 
pandêmico transformou os 

hábitos de consumo, e isso 
ainda reverbera no mercado 
atual. Contudo, conhecer 
os caminhos que o comér-
cio e demais setores estão 
tomando irá facilitar o pla-
nejamento para o próximo 
semestre. Mas afinal, qual a 
importância de identificar o 
nicho do seu negócio? 

Para Michael, a identifica-
ção possibilita que a startup 
possa ser especialista do seu 
cliente, criando proposta de 
valor que o mercado valori-
ze. “Vemos isso como uma 

A busca pelo profissional 
de T.I. qualificado

know-how das empresas formadoras e prontos para 
atender grandes demandas e soluções que podem 
ser rapidamente implantadas. 
	 •	Reduzindo prazos e custos - Todo esse cuidado 

com a qualificação do profissional vem para suprir 
a necessidade das empresas, que buscam preen-
cher seus quadros com homens e mulheres, não 
só com o diploma de T.I, mas com atualizações, 
especializações e qualidades como criatividade 
e capacidade de resolução de problemas, impor-
tantes diferencias para quem busca as melhores 
posições no mercado de trabalho.

A evolução tecnológica acelerada, ano após ano, 
a necessidade das empresas estarem cada vez mais 
presentes no mundo digital e a busca incessante 
por inovações e soluções certamente garantem uma 
carreira cada dia mais promissora aos profissionais 
de T.I.

(*) - Com experiência em gestão financeira e administrativa, 
sólida atuação em segmentos como tecnologia, varejo, indústria e mercado 

automotivo, é CEO da Verhaw IT (www.verhaw.com.br).
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O mercado das criptomoedas e emissão de tokens
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MCN Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: 61.281.218/0001-56

Assembléia Geral Ordinária - Convocação
São convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia de 08 de
agosto de 2022 às 10:00 horas, na sede social, à Avenida Guilherme Cotching, nº 726 - conjunto 81 - Vila
Maria - CEP: 02113-010, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Discutir e
votar as demonstrações financeiras e destinação dos resultados relativos ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2021; b) Reeleição dos diretores para o exercício de 2022 a 2024; Continuam à disposição dos
Srs. Acionistas os documentos a que se refere a letra “a” a da ordem do dia acima.                     (27, 28 e 29)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003147-27.2022.8.26.0008O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Antônio Manssur Filho, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Mayara Daianne Ferreira Silva, CNPJ19.713.131/0001-44,na pessoa 
do seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte 
de Network Beauty & Fashion Cosmética Ltda, objetivando o recebimento da importância de R$ 
17.295,32 (dezessete mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), referente à 
compra de produtos cosméticos junto a autora, e não pagos, conforme notas fiscais anexadas aos 
autos. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 22 de junho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001937-72.2021.8.26.0590. Edital de Citação 
Prazo 20 dias. Proc. 1001937-72.2021.8.26.0590. O Dr. Artur Martinho de Oliveira Júnior, Juiz de 
Direito da 6ªVC do Foro de São Vicente/ SP. Faz Saber a Isidro Gonzalez Acosta, paraguaio, 
solteiro, administrador, RG Nº 885.720 , CPF/MF Nº 215.906.608-70, que Momentum Empreendi 
mentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 5.996,89, referente às da 
taxa de conservação e melhoramentos do lote ``16´´, da Quadra QC, do Loteamento STA Crstina 
Gleba VII (atualmente denominado Riviera DE STA. Cristina XIII Setor Marina). Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Vicente, 27 de Julho de 2022. 

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Andréa Löfgren

As eleições para o executivo e legislativo agora em 
outubro serão fundamentais para as indústrias 
criativas. Além da desconstrução institucional e 

política do segmento da cultura, não houve pelo governo 
federal o real entendimento da importância das indústrias 
criativas para a economia brasileira. Para se ter uma ideia 
da importância desse segmento, em 2020 o PIB criativo 
totalizou R$217.4 bilhões de reais, número comparável 
à produção total da construção civil. Isso significa que 
o segmento foi responsável por 2.91% do PIB brasileiro. 
Além disso, em 2020, o Brasil contava com 935,000 pro-
fissionais criativos formalmente empregados. Ou seja, 
não faz sentido, em termos econômicos, que não existam 
políticas públicas para as indústrias criativas.

Mas o que são as indústrias criativas? As indústrias 
criativas são compostas de 13 segmentos separados em 
quatro grandes áreas criativas: (1) Consumo, composto 
pelo design, arquitetura, moda e publicidade & marketing; 
(2) Mídias, composto pelo mercado editorial e audiovisual; 
(3) Cultura, composta pelo patrimônio e artes, as expres-
sões culturais, a música e as artes cênicas; e finalmente 
(4) Tecnologia, que inclui pesquisa & desenvolvimento 
(P&D), Biotecnologia e tecnologia da informação & co-
municação (TIC). 

Conforme exposto na introdução, os números são impres-
sionantes, no entanto além dos indicadores econômicos, 
é importante entender que as indústrias criativas estão 
associadas a atividades produtivas de alto valor agregado 
tais como pesquisa, desenvolvimento e tecnologia da infor-
mação. Essa característica promove a competitividade das 

empresas, mas também do país, pois impacta positivamente 
nos processos empresariais, elevando a produtividade dos 
trabalhadores e reduzindo custos.

Que pontos deverão ser abordados nas próximas eleições 
pelos candidatos ao executivo e ao legislativo diante do 
inegável valor estratégico desse setor?
 (1) Criação de um ministério dedicado às indústrias 

criativas, com a elaboração de políticas publicas 
para os 13 segmentos, com a participação dos atores 
relevantes do setor. O reconhecimento de que se 
trata de uma indústria relevante, tanto na geração 
de empregos quanto na arrecadação de impostos é 
fundamental. 

 (2) Criação de legislação trabalhista mais adequada às 
características do profissional criativo.  Num mundo 
que preza cada vez mais o aumento da eficiência, 
otimização de recursos, digitalização, inovação e 
compreensão de novas demandas, será necessário 
viabilizar formas alternativas de trabalho. Outra 
questão importante do ponto de vista trabalhista 
é regulamentar profissões criativas que hoje se en-
contram em situação de precariedade dado o alto 
nível de informalidade. 

 (3) Acesso a mecanismos alternativos de fomento e 
crédito. Não existe no Brasil o hábito de patrocínio 
não incentivado, ou seja, empresas privadas não 
costumam alocar verbas dos seus orçamentos para 
a promoção cultural, algo que é comum em outros 
países. Portanto aqui existe uma dependência des-
proporcional nos mecanismos de fomento direto e 
indireto. Além do mais, pequenos produtores têm 

dificuldade em obter crédito a juros razoáveis.  
Viabilizar fontes de fomento alternativas tais como

 (4) Descentralização do fomento direto e indireto. A Lei 
de Incentivo à Cultura trouxe grandes avanços na 
viabilização de projetos culturais.  Por ser um fomento 
indireto mediante renúncia fiscal, ou seja, permite 
que pessoas jurídicas e físicas financiem projetos 
culturais por meio de patrocínio e doações, com a 
posterior dedução de percentual do valor devido ao 
imposto de renda. Um efeito desse mecanismo é que 
os projetos incentivados tendem a ser selecionados 
com base nos interesses das empresas, que natural-
mente preferem mercados mais maduros como os 
grandes centros urbanos, em detrimento do interior 
e das periferias. Apesar de existirem leis e programas 
que já abordam essa questão, é importante que se 
abra uma discussão sobre a universalização e melhor 
distribuição desses recursos. 

Dada a natureza única das indústrias criativas, ter gesto-
res públicos e legisladores que entendam das necessidades 
desse segmento se torna, portanto fundamental. 

(*) - Especialista em Processos e Projetos, com mais de vinte anos de 
experiência em gestão de processos e planejamento operacional. Atuou 

em empresas de diversos segmentos incluindo consultoria de gestão, 
telecomunicações, tecnologia da informação, serviços financeiros, óleo & 

gás, megaeventos, parques temáticos e associações de classe. Hoje é sócia 
da Gig Flows, uma consultoria de gestão que se dedica exclusivamente 

ao planejamento estratégico e melhoria de processos para empresas das 
Indústrias Criativas e do Entretenimento ao vivo. Andréa é advogada formada 
pela PUC-RJ com MBA pelo IAG PUC-RJ e Master’s Degree em Entertainment 

Business pela Full Sail University e está finalizando o mestrado profissional 
em Gestão da Economia Criativa pela ESPM e a pós-graduação em Direito 

Intelectual pela PUC-RJ.

O que podemos esperar das 
proximas eleições para as 

indústrias criativas?

A desigualdade social 
sempre estava em evi-
dência no Brasi l  e se 
agravou ainda mais com 
a pandemia, portanto os 
investimentos sociais são 
primordiais para a mudan-
ça efetiva desse cenário. 
São os aportes necessários 
para iniciativas que visam 
apoiar projetos que cau-
sam um impacto positivo 
no meio ambiente, na so-
ciedade e na economia de 
uma forma geral. 

E não é apenas isso, eles 
também geram lucro para os 
negócios! Confira quatro ver-
dades sobre os investimen-
tos sociais que impactam 
diretamente os negócios da 
sua empresa:
 1) Alinhamento aos ne-

gócios - O consumidor 
já está bem informado 
sobre empresas que 
usam a sigla ESG de 
“fachada” e que apoiam 
causas apenas no dis-
curso. No mundo atual, 
para que um empreen-
dimento tenha futuro, 
ele precisa fazer o ESG 
acontecer na práti-
ca, consolidando uma 
imagem pautada pela 
coerência. 

 2) Imagem e reputação 
- Não é difícil imaginar 
os motivos, mas o po-
sicionamento no mer-
cado é relevante para 
melhora da imagem e 
da reputação de uma 
marca diante do seu 
público consumidor e 
seus diversos stake-
holders. 

  Alguns estudos in-

dicam que o cliente 
prefere pagar mais 
caro por produtos e 
serviços que são mais 
sustentáveis e que 
apoiem causas que ele 
acredita. Ao mesmo 
tempo, imagine um 
escândalo com práti-
cas de violência contra 
animais, idosos ou pes-
soas, afastando os seus 
parceiros de negócio? 
Crise na certa!

 3) Proximidade com o 
consumidor - Quando 
um negócio se engaja 
e apoia projetos de 
impacto, automati-
camente ele se apro-
xima de pessoas e 
muda vidas, positiva-
mente. Isso gera um 
aumento de admira-
ção pela marca pelo 
público, proximidade 
com as comunidades 
e potenciais clientes, 
bem como estreita o 
relacionamento com 
stakeholders.

 4) Aumento das opor-
tunidades - Ao inves-
tir em impacto positivo, 
automaticamente há 
um aumento das opor-
tunidades de negócio. 
Parcerias frutíferas 
que vão além do envol-
vimento do dinheiro, 
otimizando assim re-
cursos e fomentando 
o crescimento da em-
presa de forma justa 
e sustentável. Fonte 
e outras informações, 
acesse (https://www.
yunusnegociossociais.
com/).

No Brasil, mesmo com 
muitos projetos para 
se adaptar à nova re-

alidade digital, estabelecida 
pela pandemia, apenas 19% 
dos entrevistados pontuam 
que a transformação digital 
tornou seus trabalhos mui-
to menos complexos, 30% 
acham que tornou o trabalho 
um pouco menos complexo, 
e 12% acham que não teve 
nenhum impacto.

Entre os motivos que leva-
ram a esses resultados, acre-
dita-se que a concentração 
nos elementos errados ou a 
ineficiência nas iniciativas 
foram os principais fatores. 
Inclusive, chegou a gerar 
complexidade nas atividades 
exercidas pelos funcioná-
rios, como por exemplo, no 
gerenciamento de sobrecar-
ga de informações, navega-
ção pelos processos internos 
e burocráticos, gestão de 
pessoas e projetos, acom-
panhamento de mudanças 
e falta de recursos. 

Para Nanda Nogueira, CEO 
da Closedgap, empresa de 
consultoria que oferece solu-
ções de transformação digi-
tal, é preciso tomar cuidado 
para que essa transformação 
não se torne apenas uma 
digitalização do trabalho. 

“Antes da pandemia, as 
pessoas percebiam como 
tudo estava mudando e se 
tornando mais fácil, rápido e 
digital, como pedir comida, 

É preciso tomar cuidado para que essa transformação não se 
torne apenas uma digitalização do trabalho.

Transformação digital: a forma 
correta de realizar essa mudança
Segundo um estudo global da Pegasystems Inc, empresa de software americana, realizada pela 
Savanta, consultoria de pesquisa de mercado, com quatro mil funcionários nas Américas, Europa, 
Oriente Médio e África, para entender a evolução da complexidade dos negócios, foi apontado que 42% 
dos entrevistados consideram que a transformação digital tornou seus trabalhos mais complexos
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ter equipamento e softwares 
parece ser a solução, mas é 
somente o primeiro passo. 

E dependendo da estraté-
gia usada, pode ser um passo 
errado, porque se não é feita 
uma avaliação holística e 
global a respeito da corpora-
ção, com foco em liderança, 
gestão de pessoas, cultura do 
ambiente de trabalho e nos 
processos para eles serem 
mais adaptáveis, é possível 
cair em uma transforma-
ção ineficaz”, argumenta a 
Nanda. 

Diante disso, a solução pri-
meiramente é ter clareza e 
direcionamento, para saber 
onde e como chegar no seu 
objetivo. Depois compreen-
der a gestão de pessoas, onde 
não basta apenas contratar 
os melhores funcionários, 
mas treinar uma equipe já 
existente para que possam 
trabalhar com a transfor-
mação digital dentro do 
ambiente corporativo. 

E por último, obter uma 
mudança no foco dos clien-
tes, ou seja, “sair da caixa”, 
buscando o que é melhor 
para o público-alvo de cada 
empresa, sem apenas copiar 
o que já existe no mercado. 
“Afinal, assim como nós, os 
consumidores também gos-
tam de ser surpreendidos”, 
finaliza a especialista. - Fonte 
e mais informações, acesse: 
(https://closedgap.com/).

fazer compras, usar aplica-
tivo para mobilidade, entre 
outros, mas não havia neces-
sidade delas mudaram todo 
o formato da sua empresa 
rapidamente para seguirem 
o mesmo modelo. 

Quando a pandemia che-
gou, elas se viam em uma 
encruzilhada, ou mudam 
seu formato para algo 100% 
remoto ou não seguiam em 
frente, e para isso aconte-
cer, elas não tiveram tempo 
para se planejar”, explica a 
CEO. Atualmente, vivendo 
esse pós-pandemia, ela 
complementa afirmando 
ser possível se organizar 
melhor agora, pois essa 

mudança não pode ser algo 
que acontece do dia para a 
noite, precisa ser constante 
e inovador, para sempre 
trazer resultados e ser, de 
fato, eficaz. 

Outro ponto analisado é a 
concorrência, antes um ser-
viço prestado ou fornecido 
em uma determinada região, 
hoje, o consumidor pode 
encontrar por um “clique” 
até de países estrangeiros. 
Ou seja, a competição por 
um espaço no mercado está 
cada vez maior. “É importan-
te entender que nessa busca 
rápida por uma transforma-
ção digital, muitas empresas 
pensam apenas na parte 

O investimento social 
e a capacidade 

de gerar retorno
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Durante a última hype por NFTs, a maior parte do dinheiro destinou-se a projetos de fotos de perfil com vagas 
aspirações de construir algo no metaverso, mas em segundo plano, alguns usos excelentes de NFTs estavam sendo 

testados, inclusive algo que vai mudar a forma como consumimos música. 

Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 29 de julho de 20224

Neirfy_CANVA

Agora, em vez de entediar as pessoas durante o jantar 
(como estou propenso a fazer) com um papo sobre ter 
visto os primeiros pioneiros do dubstep em Brixton 
em 2002, você pode ter um NFT para provar isso. E 
é muito provável que a tecnologia de NFT cresça em 
valor junto com a carreira do artista. 

Assim como muitas inovações de blockchain, essa 
também representa grande melhoria no sistema antigo, 
mas vamos olhar para o futuro e descobrir o que isso 
pode significar para o metaverso. 

Quando eu era jovem e rebelde, meus amigos e eu 
demonstrávamos nossa adoração pelo Prodigy ou Nir-
vana comprando seus CDs, vestindo suas camisetas 
e, se você tivesse tendências anarquistas, rabiscando 
seus logotipos e letras em nossas mochilas e pastas 

Nathan Thompson (*) 

Produtos musicais em NFT estão reformulando a 
indústria da música a favor de artistas que, pela 
primeira vez, podem representar suas criações 

online como tokens únicos. A banda Kings of Leon 
lançou o primeiro álbum em NFT em março de 2021 
com animações exclusivas e download digital, outros 
produtos em NFT da coleção incluíam assentos de 
primeira fila para seus shows. 

Os NFTs (ou Tokens Não Fungíveis) permitem que 
os artistas incrementem suas faixas musicais com ele-
mentos extras, como artes exclusivas, ingressos para 
shows e experiências pessoais. Eles podem vendê-las 
diretamente aos fãs, eliminando intermediários como 
gravadoras e distribuidores. 

“Os últimos 20 anos foram duas décadas perdidas, 
pois vimos a desvalorização da música”, disse à Rolling 
Stone Josh Katz, fundador e CEO da plataforma de 
música em NFT, YellowHeart. “A música tornou-se um 
ótimo veículo para vender tudo, exceto música. Houve 
uma enorme desvalorização e seu acesso passou a ser 
possível a preços módicos". 

O preço da música despencou próximo à virada do 
milênio, quando os arquivos MP3 apareceram e as 
pessoas começaram a compartilhá-los em plataformas 
como o Napster. Hoje em dia, as gravadoras normal-
mente dividem os royalties em duas partes iguais, e 
com a escassa renda que vem de plataformas como o 
Spotify, fica difícil sobreviver. 

Os produtos em NFT, sejam eles arte, música ou 
literatura, resolvem o problema da disseminação de 
cópias de arquivos na internet. Os NFTs também be-
neficiam os fãs porque acumulam valor tornando-se 
itens colecionáveis. 

escolares. Quando ficamos mais velhos, passamos a 
comprar alto-falantes enormes e a escutar nossas mú-
sicas favoritas na maior altura com as janelas abertas. 

Espero que ainda haja um lugar para esse tipo de 
farra no futuro, mas as possibilidades do metaverso 
tornarão os grupos de fãs muito mais interessantes. 
Por exemplo, os produtos em NFT da sua banda fa-
vorita podem ficar pairando ao redor do seu avatar 
como vaga-lumes e seus amigos podem tocá-los e 
experimentar a música com uma exibição sinestésica 
de arte, letras e movimento. 

É uma maneira fantástica de descobrir novas músi-
cas! Os NFTs já servem como passes para shows ou 
bastidores. No metaverso, você pode exibir os shows 
que assistiu com links para as gravações. Os artistas se 
beneficiarão de terem menos obrigações relacionadas 
a questões legais e de marketing que acompanham as 
gravadoras e distribuidores tradicionais. 

A criatividade no metaverso será liberada quando 
os artistas puderem ganhar a vida vendendo e se 
apresentando diretamente para os fãs. “É o cúmulo 
da alegria criar sem expectativas ou limites auto-
-impostos”, disse o pioneiro da garage, MJ Cole, sobre 
seu último lançamento, atualmente em leilão por 0,5 
ETH. “Música por música”. Os arquitetos desse novo 
futuro, onde os músicos são bem remunerados e os 
fãs recompensados pelo apoio, já estão fazendo fila. 

Os fãs de música ficaram surpresos ao ver o retorno 
do antigo projeto de compartilhamento de arquivos 
LimeWire que, depois de mais de uma década no 
ostracismo, está voltando à ativa com produtos de 
música em NFT. Para não ficar para trás, o Spotify 
está testando a integração NFT em sua plataforma, 
que permite que os artistas mostrem seus produtos 
em NFT junto com links para comprá-los.

Salvo exceções, o artista mantém os direitos autorais 
sobre a música mesmo quando o NFT é vendido. E 
geralmente, a música fica disponível em aplicativos 
como o Spotify, para que ninguém fique de fora. 

Parece que o metaverso (que basicamente combina 
uma internet de propriedade intelectual com realidade 
virtual) criou uma maneira dos músicos terem acesso 
aos seus fãs como fonte de receita, ao mesmo tempo 
em que libera a enorme quantidade de capital que ficou 
empacada na ultrapassada indústria fonográfica. A 
música no metaverso envolverá menos protecionismo 
da indústria, mais criatividade e uma melhor conexão 
entre músicos e fãs. 

“Possuir um sentimento é algo poderoso”, disse o 
colecionador de música em NFT, DegenDaVinci, no 
Twitter :“Adorei comprar "Bronx Baby" do Smooky Mar-
Gielaa. Além de apoiar um artista recém-independente 
que está começando por conta própria, comprei um 
sentimento. Compre um sentimento. Acho que você 
vai gostar.”

(*) - É redator de tecnologia da Bybit, corretora de criptomoedas  
(https://www.bybit.com/pt-BR/).
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Joalherias são a bola 
da vez do crime

Recentemente, tivemos 
diversos assaltos que 
seguiram basicamente 
o mesmo padrão: 
homens invadindo 
shoppings e roubando 
joalherias

São Paulo, Campinas e 
Rio de Janeiro regis-
traram ocorrências 

dessa forma. Neste ano, já 
foram 23 roubos em com-
plexos logísticos em todo 
o Brasil, mostrando uma 
tendência em crimes como 
esses. 

Apesar da segurança nes-
ses locais ser bem reforça-
da - segundo a Associação 
Brasileira de Lojistas de 
Shopping (Alshop) são 
feitos investimentos de até 
R$ 1,5 bilhão por ano -, os 
criminosos se valem das 
regras rígidas para o uso de 
armas de fogo em ambientes 
de grande movimento para 
efetuar os roubos. 

Nos 716 shoppings do 
Brasil passam cerca de 450 
milhões de pessoas por mês.

Essa onda de assaltos a 
shoppings deve-se muito 
à diminuição da circulação 
de dinheiro nas ruas e ao 
aumento de tecnologias 
de segurança para cartões 
crédito e débito. Por esses 
motivos, objetos valiosos 
ficaram mais evidentes. 

O alto fluxo de pessoas 
também ajuda os criminosos 
durante toda a ação, seja 
para se disfarçar para entrar 
no local ou para fugirem, 
pois inibe o ataque dos 
seguranças e policiais. São 
situações complexas, onde 
um erro pode custar vidas. 

Casos como o que ocorreu 
no Rio de Janeiro, no Sho-
pping Village Mall, devem 
ser evitados. Na ocasião, 
houve troca de tiros e um 

vigilante morreu. Shoppings 
e outros estabelecimentos 
comerciais que recebem 
multidões todos os dias, 
como aeroportos, rodovi-
árias, espaços de eventos, 
entre outros, precisam estar 
um passo à frente do crime. 

Sistemas de segurança 
robustos, que ajudem na 
intimidação dos bandidos, 
mas também no reconheci-
mento destes para auxiliar a 
polícia, são essenciais. Além 
disso, é muito importante 
que a segurança do esta-
belecimento seja integrada 
com as autoridades, para 
que ajam rápido e impeçam 
a fuga dos criminosos. 

Circuitos de monitora-
mento com reconhecimento 
facial, cancelas de alta segu-
rança, sistemas de alarme 
e outras tecnologias que 
trabalhem interconectadas 
podem evitar ou diminuir 
danos para os locais e para 
a vida dos frequentadores e 
colaboradores.

Mais do que investir di-
nheiro é preciso investir 
em inteligência. Antever 
fragilidades e buscar alter-
nativas é um trabalho diário 
que precisa ser valorizado 
na busca por segurança. O 
mesmo tempo gasto para 
entreter e encantar os 
clientes, também precisa 
ser gasto para mantê-los 
seguros, já que um assalto 
abala a confiança que o pú-
blico possui em frequentar 
o estabelecimento. 

A cada minuto surgem no-
vas formas de driblar siste-
mas ou ações mais ousadas 
por parte dos assaltantes. 
Por esse motivo, a atualiza-
ção dos profissionais e das 
tecnologias que zelam pela 
segurança também deve ser 
contínua. 

(*) - Com mestrado em Administração 
de Empresas e MBA em Finanças, 

é especialista em segurança e 
diretor da CAME do Brasil. 

(www.camedobrasil.com.br).

Marco Antônio Barbosa (*)

D - Energia do Futuro
A geração de hidrogênio verde (H2V), combustível que é a aposta de 
fundos de investimento e governos ao redor do mundo, está ganhando 
espaço no Complexo do Pecém, no Ceará, onde está sendo implantado 
o primeiro hub energético do tipo no Nordeste. São 1000 hectares 
disponíveis para receber empresas do setor interessadas em implantar 
uma cadeia de produção, armazenamento e transporte do hidrogênio, 
com infraestrutura adequada para esse fim. A ApexBrasil elenca o 
projeto como um dos mais inovadores do segmento, incorporado ao 
seu portfólio de investimentos a fim de apresentá-lo a investidores 
brasileiros e estrangeiros interessados. Outras informações: (https://
apexbrasil.com.br/).

E - Indústria do Aço
Mais importante evento da cadeia de aço do país, o Congresso Aço 
Brasil 2022 será realizado pelo Instituto Aço Brasil nos dias 23 e 24 
de agosto e pretende reunir os principais stakeholders da indústria 
do aço para debater as perspectivas e a importância do setor para 
a economia brasileira. Este ano a programação de painéis ocorre 
de forma presencial, no Hotel Unique em São Paulo, e online pelo 
link disponibilizado após a inscrição. Entre os temas: Impactos nas 
cadeias globais; Mudanças climáticas e a indústria do aço; Valor de 
mercado das empresas; Futuro da indústria do aço, entre outros. 
Mais informações e inscrições, acesse: (https://congressoacobrasil.
org.br/).

F - Papelarias e Escritórios
A Escolar Office Brasil, principal feira de negócios para os segmentos 
de papelarias, escolas e escritórios das Américas, será aberta neste 
domingo (31) e prossegue até o dia 3 de agosto no Expo Center Norte, 
em São Paulo. Durante os quatro dias, os visitantes poderão conhecer 
em primeira mão os lançamentos e novidades da volta às aulas e que 
vão movimentar o varejo nos próximos meses. São mais de 130 marcas 
expositoras, incluindo fabricantes e fornecedores de materiais escola-
res e de escritório, itens de arte e artesanato, mochilas, brinquedos, 
livros, presentes, artigos para organização e soluções tecnológicas. A 
expectativa da Francal Feiras, organizadora da Escolar, é receber pelo 
menos 12 mil visitantes nos quatro dias de evento. Inscrições: (www.
escolarofficebrasil.com.br).

A - Apoio aos Estudantes 
O Instituto Êxito de Empreendedorismo, em parceria com a Unesco, 
desenvolveu o curso “Lições de Empreendedorismo para o Alcance de 
uma Educação Emancipadora e Transformadora”, para estudantes do 
Ensino Médio. O material está sendo disponibilizado gratuitamente 
online para quem quiser ter acesso e começa a ser implantado em 
redes de ensino pelo Brasil. Estruturado em 16 lições, com carga 
horária total de 40 horas, o curso contempla temas relativos ao em-
preendedorismo, comunicação, autoconhecimento, plano de negócios, 
liderança e negociação, entre outros. As lições estão organizadas de 
forma a auxiliar os estudantes a desenvolverem competências pes-
soais, técnicas, gerenciais e sociais. Os materiais estão disponíveis 
no site: (www.institutoexito.com.br).

B - Limpeza Profissional
As principais inovações, equipamentos, produtos e serviços de lim-
peza estarão presentes na 27ª Higiexpo, a maior feira de produtos e 
serviços para higiene, limpeza e conservação ambiental da América 
Latina, a ser realizada pela Associação Brasileira do Mercado de 
Limpeza Profissional (Abralimp), em formato presencial, de 9 a 11 
de agosto, nos pavilhões 6 e 7 do São Paulo Expo. A expectativa 
de público para esta edição é de 20 mil pessoas e deverá ser a mais 
grandiosa já realizada, com 130 expositores entre fabricantes e 
distribuidores de máquinas, equipamentos, descartáveis, químicos, 
dosadores e acessórios, além de prestadores de serviços. Saiba mais 
em: (www.higiexpo.com.br).

C - Do Café ao Jantar
Inaugurada em janeiro de 2021, a primeira loja da marca italiana illy-
caffè na América Latina, situada em uma das áreas mais nobres de São 
Paulo, agora se tornou também um restaurante. Localizado no número 
1497 da rua Haddock Lobo, nos Jardins, apresenta espaço amplo para 
compra de produtos da marca, contando com 17 mesas para o público 
desfrutar de refeições tipicamente italianas, do café da manhã ao jantar. 
O cardápio inclui sanduíches, croissants, focaccias gourmet feitas com 
“pinsa romana”, saladas, massas, risotos e sobremesas finas, além de 
uma extensa carta de vinhos e coquetéis, sem contar, é claro, com o 
tradicional café da illy, além do novo “Pistacchio e Chocolate”, em receita 
exclusiva recém-chegada da Itália (Ansa).

G - Órgão Centenário
A Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) está celebrando 132 
anos de prestação de serviço público voltado ao empreendedorismo no 
estado. Fundada em 19 de julho de 1890, a instituição é uma autarquia em 
avançado processo de transformação digital e vem apresentando resultados 
que comprovam sua relevância para o bom momento vivido pela economia 
paulista. No primeiro semestre, o estado registrou 150.392 novos negócios. 
Número 36,77% maior comparado aos registros feitos nos primeiros seis meses 
de 2019, quando foram abertas 109.957 empresas. O aumento contínuo de 
novas empresa é explicado pela digitalização de serviços como o Redesim, 
que reúne em uma única plataforma todos os órgãos municipais, estaduais 
e federais envolvidos na abertura, legalização e fechamento de empresas. 

H - Saúde Corporativa
O tema saúde se tornou uma das principais demandas sociais do país e 
um desafio para as empresas. Uma boa gestão na saúde corporativa, como 
mostram alguns estudos, pode impactar positivamente na produtividade 
da empresa e dos colaboradores, reduzindo custos e desperdícios des-
necessários. Diante deste cenário, a ABRH-Brasil (Associação Brasileira 
de Recursos Humanos) e a ASAP (Aliança para a Saúde Populacional) 
estão promovendo o CONARH SAÚDE (Congresso Brasileiro de Re-
cursos Humanos com foco em Saúde). O evento acontece no dia 23 
de agosto, presencialmente, das 8h30 às 18h30, na Amcham (Câmara 
Americana do Comércio), em São Paulo. Confira a programação em: 
(https://conarh.org.br/saude/).

I - Tecnologia Portuária
A Santos Port Authority, empresa estatal responsável pela administração 
da infraestrutura pública do Porto de Santos, promove nos dias 22 e 23 de 
agosto, o Inova Portos, evento que objetiva debater a cultura da inovação 
e trazer soluções tecnológicas para o setor portuário. Será realizado no 
Hotel Parque Balneário, em Santos, com transmissão em tempo real 
pela internet. Serão dois dias de palestras e debates, somando 16 horas 
de evento. Será a segunda edição do evento, que ocorreu pela primeira 
vez em abril, no Porto de Itaqui, no Maranhão. Confira a programação 
completa em: (https://www.youtube.com/watch?v=fO3OpUDPPUc).

J - Segmento de Beleza 
A 17ª Beauty Fair vem repleta de novidades e com conteúdos exclusivos 
para os profissionais. Entre os dias 3 a 6 de setembro, no Expo Center 
Norte, em São Paulo, a Feira traz, para esta edição, 24 opções entre 
cursos, congressos e workshops das mais variadas áreas do segmento 
de beleza. Serão mais de 100 horas totais, divididas entre os 4 dias, de 
aprendizado intenso, com cursos para a cadeia completa: cabelereiros, 
manicures, maquiadores e, também, empresários do setor que queiram 
se aprofundar em novidades mais voltadas para a área de negócios e 
saber o que de mais atual está acontecendo no mercado. Saiba mais em: 
(https://www.beautyfair.com.br/congressos-cursos/).
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O indicador chegou ao 
seu maior nível desde 
setembro de 2013, 

quando somou 101,5 pontos. 
É a primeira vez, também 
desde setembro de 2013, que 
ele superou os 100 pontos.

O resultado foi provocado 
pelas melhoras nas percep-
ções em relação tanto ao 
presente quanto ao futuro. 
O Índice da Situação Atual 
avançou 2,7 pontos e che-
gou a 100,8, maior patamar 
desde novembro de 2012 Terceiro trimestre deve ser positivo, diz economista.
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IGP-M desacelera 
e chega a 0,21%

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), indica-
dor usado no reajuste dos 
contratos de aluguéis no 
país, ficou em 0,21% em 
julho deste ano. A taxa é 
menor a registrada no mês 
passado (0,59%) e a de julho 
de 2021 (0,78%). Segundo 
a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), o índice acumula 
taxa de 8,39% no ano. Em 
12 meses, o acumulado é de 
10,08%, abaixo dos 33,83% 
acumulados em julho do ano 
passado.

A queda da taxa de junho 
para julho foi puxada pelos 
três subíndices que com-
põem o IGP-M. O Índice 
de Preços ao Consumidor 
(IPC), que mede o varejo, 
registrou deflação (queda 
de preços) de 0,28% em 
julho ante uma inflação de 
0,71% no mês anterior. A 
inflação do Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA), 
que avalia o atacado, caiu 
de 0,30% em junho para 
0,21% em julho. Já a taxa do 
Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) recuou 
de 2,81% para 1,16% no 
período (ABr).

O Índice de Preços ao 
Produtor (IPP), que mede 
a variação de preços na sa-
ída das fábricas, registrou 
inflação de 1% em junho. O 
percentual é menor que os 
observados em maio último 
(1,81%) e em junho de 2021 
(1,29%). Segundo dados 
divulgados ontem (28), no 
Rio de Janeiro, pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o IPP 
acumula inflação de 18,78% 
em 12 meses. No primeiro 
semestre, o acumulado é de 
10,12%.

Quinze das 16 atividades 
industriais pesquisadas pelo 
IBGE tiveram alta de preços 
em junho, com destaque 
para refino de petróleo e 
biocombustíveis (4,05%). 
“O setor de refino foi im-
pactado principalmente 
pelas variações observadas 
em produtos derivados do 
petróleo, em especial pelas 
altas do óleo diesel e da ga-
solina”, disse Murilo Alvim, 
analista do IBGE. Outra ati-
vidade com alta importante 
de preços foi a indústria de 
alimentos (1,99%). 

O setor de alimentos teve seu resultado influenciado, em grande 
parte, pelos maiores preços do leite e dos seus derivados.
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Confiança dos serviços atinge 
maior patamar desde 2013

O Índice de Confiança dos Serviços (ICS), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 2,2 pontos 
de junho para julho deste ano e atingiu 100,9 pontos, em uma escala de zero a 200. Foi a quinta alta 
consecutiva

(102 pontos). Já o Índice 
de Expectativas cresceu 1,6 
ponto e atingiu 100,9 pontos, 
melhor resultado desde ou-
tubro do ano passado.

Para Rodolpho Tobler, 
economista da FGV, o pe-
ríodo eleitoral pode elevar 
a incerteza na economia, 
mas as medidas de estímulo 
adotadas recentemente pelo 
governo devem resultar em 
um terceiro trimestre mais 
positivo do que inicialmente 
esperado (ABr).

Preços na indústria subiram 
1% em junho, segundo o IBGE

“O setor de alimentos teve 
seu resultado influenciado, 
em grande parte, pelos maio-
res preços do leite e dos seus 
derivados. O grupo de laticí-
nios apresentou aumento de 
14,91% no mês. Essa variação 
é justificada pelo período de 
entressafra do leite, junto a 
uma oferta já escassa por con-
ta de questões climáticas e dos 
maiores custos de produção”, 
explicou. Paralelamente, 
entre as nove atividades com 
deflação (queda de preços), 
destacam-se indústrias extra-
tivas (-2,89%) e metalurgia 
(-1,50%). 

Entre as quatro grandes 
categorias econômicas da 
indústria, as maiores altas 
de preços em junho foram 
observadas nos bens inter-
mediários, isto é, os insumos 
industrializados usados no 
setor produtivo (1,04%), e 
nos bens de consumo semi 
e não duráveis (1,01%). Os 
bens de capital, isto é, as 
máquinas e equipamentos 
utilizados no setor produ-
tivo, tiveram inflação de 
0,98%, enquanto os bens 
de consumo duráveis apre-
sentaram a menor alta de 
preços: 0,48% (ABr).

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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Coluna do Heródoto

Chegar à presidência 
da república não é 
fácil. Além de provar 
que tem apoio de 
ampla camada 
da população é 
preciso convencer 
os companheiros do 
partido que pode 
ganhar a eleição. 

Os partidos não têm 
programa nem ide-
ologia definidos, são 

mais um aglomerado de 
propostas que promete 
colocar em prática caso 
vençam a eleição. Portanto, 
é vital conquistar o apoio 
dos convencionais, sem os 
quais não se tem legenda 
para concorrer. 

O costume é que seja 
apresentado apenas um 
candidato, não só para 
mostrar ao eleitorado que 
o partido está unido em 
torno de um único nome, 
e que não há disputa que 
possa dividir os políticos. 
O pior cenário é quando o 
partido escolhe um nome 
e um grupo cristianiza o 
candidato e pede voto a um 
adversário. Impensável nas 
democracias mais antigas, 
contudo, no Brasil, o fenô-
meno é comum. 

Isto reforça que as siglas 
são meros conglomerados 
de papeis para atender a le-
gislação vigente, dominados 
por um grupo oligárquico 
que tem em mira dominar 
a máquina burocrática. 
Principalmente a federal, 
imensa, espalhada por todo 
o país, detentora de cargos 
que possam abrigar afiliados 
e filiados dos caciques polí-
ticos. Candidatura indepen-
dente  nem pensar.

Ainda que o ambiente de 
disputas seja raro no inte-
rior dos partidos, a escolha 
é inevitavelmente realizada 
de cima para baixo. Há a 
necessidade de uma cerimô-
nia pública, com discursos 
inflamados e grandiloquen-
tes com ampla cobertura da 
mídia. Jornalista é sempre 
bem-vindo na convenção 
nacional que vai escolher 
o candidato à presidente 
da sigla. 

As chamadas, as análises, 
os comentários têm pouco 
poder de convencer o elei-
torado do acerto da escolha. 
É dirigido mais para os 
políticos espalhados pelos 
estados que tomam decisão 
se vão ou não apoiar o ungi-
do. Não há fidelidade nem 
partidária, nem de nenhuma 
espécie. O que influi é o 
histórico toma cá, dá lá, o 
carreador de apoio das elites 
políticas estaduais. 

O encontro  dos conven-
cionais não tem o tamanho 
e a importância das conven-
ções americanas, com muito 

dinheiro, festa, bandeiras 
nacionais, delegações de 
todas as partes do pais e 
sequências de festas, jan-
tares e convites de toda 
ordem. Um verdadeiro 
woodstock nacional. Os 
partidos brasileiros juntam 
grupos organizados de cla-
ques que, geralmente, têm 
sua despesa bancada não se 
sabe por quem. 

Ou melhor, se sabe, mas 
não se divulga. Afinal nin-
guém quer perder a chance 
de chegar à presidência por 
um detalhe sem importância 
Se quiser vencer na política 
junte-se ao grosso do exér-
cito e deixe as escaramuças 
para os medíocres.

A convenção abre escan-
carada com o filhotismo 
parasitário, a caça desen-
freada por altos cargos 
burocráticos, num país ex-
tremamente necessitado de 
educação  eficiente, de uma 
administração pragmática 
e utilitária. Nas galerias do 
prédio no centro da capital 
do Brasil, os convencionais 
estão divididos. Há dois 
candidatos que disputam a 
legenda. 

De um lado o jurista Rui 
Barbosa, de outro o re-
presentante do Brasil na 
Conferência de Versalhes, 
Epitácio Pessoa. O proces-
so de escolha de dá no meio 
de gritos, xingamentos, 
ameaça de pancadaria e 
até de morte. A reunião 
vira um pandemônio, um 
escarcéu como reproduz 
um jornalista. Sempre 
eles... Há um corre-corre 
no prédio e capangas dos 
caciques regionais são 
acionados. É melhor vo-
tar antes que ocorra uma 
tragédia. 

O ex-ministro da fazenda, 
Rui Barbosa, recebe 42 vo-
tos. O ex- ministro da Jus-
tiça, Epitácio Pessoa,139. 
Vaias e aplausos são ouvidos 
na rua. Rui perde o apoio 
de várias oligarquias regio-
nais ao não abrir mão de 
seu projeto de reforma da 
constituição da república 
de 1891. Havia o temor de 
perda de poder local, o que 
não aconteceria com Epitá-
cio. Isto foi decisivo. 

Aparentemente, houve 
um ruptura da política 
do café com leite, mas o 
paraibano tinha apoio de 
paulistas e mineiros. Resta 
a Rui se atirar na campanha 
pelo Partido Liberal e seu 
oponente pelo Republica-
no. É a segunda derrota do 
Águia de Haia em disputas 
presidenciais. E as oligar-
quias comemoram mais uma 
vitória.

(*) - É jornalista do R7,  Record News 
e Nova Brasil fm, além de autor de 

vários livros de sucesso. Acompanhe 
no YouTube “Por dentro da Máquina”, 

(https://www.youtube.com/channel/
UCAhPaippPycI3E1ZRdLc4sg).

Heródoto Barbeiro (*)

Quebra quebra 
na escolha do 
candidato
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Europa: uma nova arma 
contra o ransomware

Chama-se ransomware o crime praticado por hackers que invadem um computador e criptografam 
os arquivos nele contidos, impedindo que sejam usados e cobrando um resgate para fornecer uma 
chave que permita a volta desses arquivos ao normal.

Vivaldo José Breternitz (*)

Quase sempre as vítimas pagam 
o resgate, o que estimula novos 
ataques. No entanto, esse crime 

vem sendo enfrentado na Europa com 
uma nova arma, que   já ajudou mais de 
1,5 milhão de vítimas a descriptografar 
seus arquivos sem pagar resgate, im-
pedindo que cerca de US$ 1,5 bilhão 
acabassem nas mãos de criminosos. 
Os números são da Europol, que pode 
ser entendida como a polícia da União 
Europeia, no aniversário do No More 
Ransom, o programa anti-ransomware 
criado por ela. 

Quando lançado em 2016, o programa 
reunia a Europol, a polícia holandesa e 
algumas    empresas de cibersegurança, 
que colocaram à disposição das vítimas, 
gratuitamente, quatro softwares para 
descriptografia. 

O No More Ransom recebeu a adesão 
de mais polícias, governos, universida-
des e empresas, oferecendo hoje 136 
ferramentas de descriptografia que po-
dem combater 165 tipos de ransomwa-
re, incluindo alguns dos mais populares, 
como GandCrab, REvil, Maze.

São 188 parceiros que mantem um 
portal disponível em 37 idiomas para 
ajudar as vítimas de ataques em todo 
o mundo.  No entanto, a Europol não 

Às vítimas de ataques, a Europol re-
comenda o não pagamento de resgate 
e a ida ao portal No More Ransom para 
obtenção de ajuda, além de comunica-
ção do fato à polícia, pois a análise de 
cada  caso pode  fornecer informações 
adicionais para aperfeiçoamento das 
ferramentas de combate a esses crimes. 

Não temos notícias acerca da existên-
cia de programas como esse no Brasil, 
mas talvez a experiência da Europol 
possa nos ser útil. 

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

acredita que a batalha está vencida, 
especialmente porque o ransomware 
vem se aperfeiçoando, tornando-se mais 
perigoso e eficaz; assim sendo, continua 
desenvolvendo novas armas e estratégias 
para combater esse tipo de crime. 

Às pessoas físicas e organizações, a   
Europol recomenda fazer backups re-
gulares dos dados para que possam ser 
recuperados sem pagar resgate, garantir 
que o software de segurança e os siste-
mas operacionais estejam atualizados 
constantemente e o   uso de autentica-
ção multifator para ajudar a evitar que 
computadores sejam atacados

Goldcastle7_CANVA

Fusões e aquisições devem crescer entre startups
Com um cenário mais escasso e seletivo 

de investimentos, juros elevados e inflação, o 
segundo semestre de 2022 deve movimentar 
de forma ainda mais expressiva o mercado 
fusões e aquisições de startups brasileiras, 
gerando oportunidades, na visão de Alexan-
dre Liuzzi, diretor de estratégia da Remessa 
Online, principal fintech de transferências 
internacionais do país. 

Liuzzi liderou o processo de M&A (do 
inglês, Mergers and Acquisitions) da fintech, 
adquirida no final do ano passado por R$ 1,2 
bilhão pelo Ebanx, líder em pagamentos inter-
nacionais no Brasil. Anteriormente, ele já havia 
acumulado experiência ao atuar com M&As no 
banco JP Morgan, nos EUA. Com ampla exper-
tise no assunto e ciente das dores e incertezas 
que alguns gestores e fundadores de startups 
podem enfrentar neste movimento, ele traz 
importantes avaliações para a consolidação de 
um processo bem-sucedido de M&A. 

Segundo o especialista observa, os M&As en-
volvendo empresas de tecnologia no Brasil se 
intensificaram nos últimos anos. Foram 247 
operações envolvendo startups, em 2021. 
Se até recentemente, grandes corporações 
compravam startups para internalizar inova-
ções e alcançar ganhos de eficiência, agora 
muitas startups se tornaram protagonistas 
nesses negócios. Cada vez maiores, com 
recursos em caixa e imersas numa cultura 
de inovação aberta, empresas Tech se valem 
de fusões e aquisições para escalarem seus 
negócios. Os objetivos principais são ampliar 
a base de clientes e, consequentemente, seu 
market share, e complementar seu portfólio 
de produtos e soluções num espaço de tempo 
bastante curto. 

Sinergia de metas e objetivos
A aquisição da Remessa Online pelo Ebanx, 

por exemplo, surgiu do bom relacionamento 
entre as partes que, desde 2020, vinham 
conversando sobre outras possibilidades de 
negócios com ganhos de sinergia. “Era uma 
relação de admiração e amizade e, poste-
riormente, de complementaridade entre os 
objetivos das duas empresas”, destaca Liuzzi.

uma opção a ser avaliada. O melhor momento 
para negociar, é justamente aquele em que 
você não precisa necessariamente vender a 
sua operação.

2 - Sua empresa precisa estar organiza-
da: Antes de pensar em uma possível venda 
do negócio, é necessário que a sua startup 
esteja organizada com as questões contábeis, 
de governança e com um histórico que tenha 
consonância com as melhores práticas e di-
retrizes do mercado. 

3 - Esteja aberto a propostas e negocia-
ções: É importante estar aberto a conversas 
sobre possíveis fusões e aquisições, mesmo 
que existam investidores querendo colocar 
dinheiro na sua mesa ou que a empresa já 
esteja capitalizada. Nesta toada, você acaba 
desenvolvendo um relacionamento com o 
mercado, criando oportunidades e um proces-
so competitivo. Mesmo que não exista agora 
a necessidade ou interesse em vender, esta 
postura aumentará as chances de sucesso, 
caso mude de ideia.

4 - Entenda todos os aspectos de um 
possível M&A: Organize bem o raciocínio, 
visualizando o que, de fato, significaria a 
possibilidade de M&A, tanto em questões 
qualitativas quanto quantitativas. Visualize a 
venda da sua empresa, bem como os termos 
envolvidos, verifique se a operação teria o 
consenso dos sócios, se existem sinergias 
reais nesta possibilidade de transação, entre 
outras questões. 

5 - No caso de uma possível fusão, veri-
fique se há sinergia e complementaridade: 
Quanto maior for a empresa que será adquirida 
em relação a que fará a compra, mais compli-
cada poderá ser a questão da governança na 
integração dos processos. Neste sentido, é 
necessário pensar nas culturas, sinergias, nos 
dias após a compra. Lembrando que um M&A 
envolve não somente a negociação e a parte 
contratual, mas a capacidade da organização 
e da gestão estar em duas empresas. Qual 
o custo-benefício desta operação versus o 
crescimento orgânico?

O bate-papo sobre uma possível parceria 
evoluiu até se transformar em M&A, em de-
zembro de 2021. “O fator decisivo foi pensar 
que faríamos parte de algo maior, que aceleraria 
o desenvolvimento da empresa e das pessoas 
envolvidas”, conta. 

Segundo explica Liuzzi, um grande desafio 
durante o processo de M&A, é chegar a um 
fator comum em relação ao valuation (quanto 
custa a organização). No entanto, outro ponto 
extremamente relevante é o day after, após a 
transação, principalmente em uma fusão. “Muito 
além do valuation, na Remessa pensamos em 
como funcionaria a retenção das pessoas en-
volvidas, o caminho que seria percorrido em 
conjunto e a continuidade do nosso sonho”, diz. 

Dicas valiosas de M&A para os funda-
dores de startups

Depois de ocupar diferentes posições em 
mesas de negociação de M&A, Alexandre Liuzzi 
reúne abaixo um conjunto de experiências valio-
sas sobre o tema, em formato de dicas. Confira:

1 -Tenha mais de uma alternativa: Quando 
se considera um M&A, é importante ter mais de 
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News@TI
Solutions" resume os recursos relativos de mais de 50 forne-
cedores de software/provedores de serviços. Cada provedor 
é posicionado com base em dados quantitativos coletados 
de provedores, dados internos da ISG e/ou dados obtidos 
por meio de pesquisas secundárias. Em cada quadrante, os 
fornecedores são categorizados como líderes, desafiantes de 
produtos, concorrentes ou desafiantes de mercado (https://
www.unisys.com/pt/).

Líder em serviços de nuvem privada e híbrida 
de última geração no Brasil e EUA

@A Unisys anunciou que a empresa global de pesquisa e 
consultoria em tecnologia Information Services Group 

(ISG) reconheceu a companhia como líder global por suas 
soluções de nuvem e infraestrutura em relatórios publicados 
nos EUA e no Brasil. O relatório 2022 ISG Provider Lens™ 
"Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Services & 

ricardosouza@netjen.com.br
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

JULIO CESAR REALINO, estado civil divorciado, profissão pintor, nascido em Orlândia, 
neste Estado, Orlândia, SP no dia cinco de agosto de mil novecentos e setenta e um 
(05/08/1971), residente e domiciliado Rua Corveta Jequitinhonha, 361, CEP: 08240620, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pedro Realino e de Maria dos 
Anjos Vieira Realino. CRISTINA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Arujá, neste Estado (CN:LV.A/017.FLS.228-ARAUJÁ/SP), 
Arujá, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e setenta e um (10/10/1971), resi-
dente e domiciliada Rua Corveta Jequitinhonha, 361, CEP: 08240620, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jovino Bernardo da Conceição e de Ercília Firmino 
da Conceição.

GABRIEL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico de telecomunicações, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/117.FLS.114 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (02/02/1994), residen-
te e domiciliado Rua Ferreira de Camargo, 19, CEP: 08420300, Jardim Helena, nes-
ta Capital, São Paulo, SP, filho de Maria Severina da Silva. ISABELLA GONÇALVES 
MACIEL PEREIRA, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nasci-
da em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/126.FLS.167-SÃO CAETANO DO 
SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia dois de julho de mil novecentos e noventa e 
nove (02/07/1999), residente e domiciliada Rua Lincoln Junqueira, 697, casa 02, CEP: 
08420660, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Cristiano 
Pereira e de Ana Paula Gonçalves Maciel Pereira.

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

Jornal Empresas & Negócios

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: DIEGO APARECIDO DOMINGOS DA SILVA, profissão: zelador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Diadema - SP, data-nascimento: 05/03/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Maria Marcelina da Silva. A pretendente: 
LETÍCIA BARBOSA GRECCO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 14/04/1998, residente e domiciliada neste Subdistri-
to - SP, filha de Hilton Grecco e de Joise Barbosa Cirqueira Grecco. R$ 15,99
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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: CHUKWUSOM FRANKLIN OKARA, de nacionalidade nigeriana, profis-
são comerciante, estado civil solteiro, nascido na Nigéria, no dia (10/10/1998), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raphael Okara e de Chinyere 
Okara. A pretendente: MARGARETE SANTANA PORTUGAL, de nacionalidade brasi-
leira, profissão cabeleireira, estado civil divorciada, nascida em Salvador - BA, no dia 
(17/10/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos 
Pires de Santana e de Maria Conceição Ribeiro dos Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: RAFAEL SOARES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/08/1995, balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Francisco Soares da Silva e de Jandira Gomes da Silva; A pretendente: LAyS 
LOPES SIqUEIRA PANTALEÃO, brasileira, solteira, nascida aos 04/10/1990, consul-
tora de negócios, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em Itapecerica da 
Serra - SP, filha de Oswaldino Pereira Pantaleão e de Marlucia Lopes Siqueira Pantaleão.

O pretendente: LEONARDO DE LUNA, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/03/1990, 
técnico de informática, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Sueli Maria de Luna; A pretendente: ALANA GOMES DOS SANTOS, 
brasileira, solteira, nascida aos 10/02/1993, analista de RH, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Valdemi Amaro dos Santos e de 
Angelita Gomes dos Santos.

O pretendente: CARLOS ALBERTO SANTOS SOARES JúNIOR, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 03/01/1997, auxiliar técnico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Carlos Alberto Santos Soares e de Ana Cristina Moreira Paiva; 
A pretendente: SARA CRISTINA REzENDE PONTES, brasileira, solteira, nascida aos 
26/04/1996, supervisora de facilities, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de João Tiburcio Pontes e de Silvani Silva Rezende Pontes.

O pretendente: SAULO DE OLIVEIRA SOUzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/03/1980, radialista, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Gabriel Emidio de Souza e de Creuza de Oliveira Souza; A pretendente: 
ARLEN GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 07/03/1984, pedagoga empresarial, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Carlos 
Gomes e de Arlen Raposo Gomes.

O pretendente: JAILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/03/1995, faxineiro, natural de Conde - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Pedro Lino dos Santos e de Marinalva da Conceição; A pretendente: ELAINE 
PIRES DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 16/06/1989, do lar, natural de 
Conde - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Valdemiro Bispo dos 
Santos e de Vera da Conceição Pires.

O pretendente: JOANEI MENDES DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
09/08/1985, operador de armazém, natural de Nobres - MT, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Silverio Mendes da Silva e de Juvelaine Rodrigues da Silva; A 
pretendente: SUELEN SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 20/12/1991, contro-
ladora de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Ana Paula Santos.

O pretendente: TIAGO AGUIAR SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 17/02/1983, 
eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Antonio Evangelista Silva e de Rosa Dalva Aguiar Silva; A pretendente: SHIRLEy DOS 
ANJOS AzEVEDO, brasileira, solteira, nascida aos 16/03/1993, esteticista, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Marco Azevedo 
e de Alessandra Alexandre dos Anjos.

O pretendente: RONALDO PIMENTEL DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/05/1977, gerente de posto de combustivel, natural de Oeiras - PI, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, filho de Aldo Avelino da Silva e de Otacilia de Sousa Pimentel; 
A pretendente: RITA DE CáSSIA DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida aos 
18/09/1980, frentista, natural de Santa Cruz do Capibaribe - PE, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de José Joaquim do Nascimento e de Marinalva Luzia do Nascimento.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DA SILVA LIMA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 16/09/1988, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Carlos de Jesus Lima e de Marta Aparecida da Silva Lima; 
A pretendente: ELISANGELA SANTOS ARAUJO, brasileira, solteira, nascida aos 
18/04/1979, professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Francisca Santos Araujo.

O pretendente: FABIO RODRIGUES DO PRADO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
21/10/1980, segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Adão Rodrigues do Prado e de Maria Demi Rodrigues do Prado; A 
pretendente: ELIzANGELA RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida 
aos 15/06/1987, cabeleireira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Luzia Rodrigues dos Santos.

O pretendente: ROGERIO CUNEGUNDES DE JESUS MOTA, brasileiro, solteiro, nasci-
do aos 22/06/1998, ajudante de cozinha, natural de Santaluz - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Raimundo Santos Mota e de Luciana Cunegundes de Jesus 
Mota; A pretendente: MILENA NASCIMENTO SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
23/05/1998, babá, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Luiz Joaquim da Silva e de Maria Ines do Nascimento.

O pretendente: FELIPE FREITAS DE MELO, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/03/1991, 
empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Manoel Nascimento de Melo e de Maria do Socorro Freitas de Melo; A pretendente: 
GABRIELLy APARECIDA DE CAMARGO SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
24/07/1997, administradora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Roselito Leite da Silva e de Margarete Aparecida de Camargo Silva.

O pretendente: ANTONIO ALVES DE MOURA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/02/2000, bombeiro civil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jadiel Felis de Moura e de Iolanda Alves Marques; A pretendente: 
GABRIELLE PAIVA ARAúJO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 28/06/2003, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Marcos Antonio Araújo da Silva e de Valdirene Paiva da Silva.

O pretendente: LUCAS SANTANA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/09/2001, auxiliar financeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Ronaldo Goncalves dos Santos e de Andreza Alves Santana; 
A pretendente: LARISSA LOPES DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
18/08/2002, auxiliar de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Severino Domingos dos Santos e de Silvania Lopes da Silva.

O pretendente: WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/04/1989, motorista, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Orlando Marciano dos Santos e de Eliene Pereira dos Santos; A pre-
tendente: BRUNA STEPHANy DE OLIVEIRA MOURA, brasileira, solteira, nascida aos 
17/06/1993, babá, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Ubirajara de Almeida Moura Junior e de Gisele Cristina de Oliveira.

O pretendente: PAULO HENRIqUE BEzERRA, brasileira, solteiro, nascido aos 
27/06/1984, orientador de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Irailde Bezerra; A pretendente: LETICIA FELIx DOS SANTOS, 
brasileira, divorciada, nascida aos 09/04/1985, microempreendedora, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose Sebastião dos 
Santos e de Vera Lucia Felix.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

FERNANDO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em Pes-
queira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/063.FLS.164 PESQUEIRA/PE), Pesqueira, 
PE no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta e um (04/02/1971), residente 
e domiciliado Rua Adélia Maria Felícia de Souza, 32, casa 02, CEP: 08270100, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto da Silva e de Mar-
leide Marques da Silva. SIMONE CRISTINA xAVIER, estado civil solteira, profissão 
técnica de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/006.FLS.152 CAN-
GAÍBA/SP), São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e setenta e dois 
(12/06/1972), residente e domiciliada Rua Adélia Maria Felícia de Souza, 32, casa 02, 
CEP: 08270100, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Xavier e 
de Célia Remisio da Silva Xavier.

RENAN VASCONCELOS RAMOS, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido no 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV-A 216,FLS.052-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e noventa (26/07/1990), residente 
e domiciliado Rua Marco Polo, 468, CEP: 03801-060, Parque Boturussu, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Ramos e de Rita Leonor Vasconcelos Ramos. PÂMELA 
REGINA GON, estado civil divorciada, profissão secretária, nascida em Guaianases, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e oitenta e oito (30/06/1988), 
residente e domiciliada Rua Tuparendi, 73, CEP: 08220-480, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Flavio Aparecido Gon e de Maria Aparecida Cavassana Gon.

Ricardo Haag (*)

Independente do regime político vigen-
te no país ou atratividade do cenário 
econômico, um bom executivo de 

finanças sempre será a peça-chave para 
o crescimento ou desmoronamento do 
negócio. Quando capaz de organizar um 
departamento saudável, será essencial 
para prover o capital necessário para que 
a companhia se mantenha competitiva 
no mercado, buscando obter receitas no 
curto, médio e longo prazo e, acima de 
tudo, como utilizar os recursos financeiros 
a favor da organização.

Em momentos de aquecimento econô-
mico, é dever da área financeira gerir o 
fluxo de caixa viabilizando estratégias que 
alavanquem a companhia no mercado – 
seja pela firmação de parcerias comerciais, 
investimentos no desenvolvimento de 
novos projetos, ou outras ações focadas 
na otimização de processos e análise de 
produtividade. 

Já em períodos econômicos instáveis, 
por sua vez, é de sua responsabilidade 
gerenciar as finanças em viés de contenção 
de ameaças, por meio do fechamento de 
operações, cortes orçamentais ou redução 
de custos necessários em quaisquer ati-
vidades ou times. Não à toa, a pandemia 
foi um dos maiores impulsionadores da 
necessidade de um departamento robusto 
de finanças nas empresas, de forma que 
conseguissem contingenciar, ao máximo, 
os impactos econômicos da crise na per-
petuidade do negócio. 

Ao longo de 2021, por exemplo, a busca 

Os critérios de avaliação de retenção 
destes talentos vêm se tornando cada vez 

mais seletivos.

Carreira na área financeira: 
quais são as novas demandas?

Não há área mais demandada no mercado do que a de finanças. Responsável pela administração dos 
recursos financeiros da empresa, gestão de riscos, oportunidades, planejamento e resultados, se torna 
uma das mais importantes bases de sobrevivência de companhias dos mais diversos portes e segmentos. 
A contratação destes profissionais é uma necessidade constante no mundo corporativo – mas, ao mesmo 
tempo, custosa de ser mantida em alto nível de excelência

habilidade interpessoal também faz toda 
a diferença para um bom desempenho 
desses profissionais – uma vez que seu 
sucesso ou fracasso estará intensamente 
relacionado à qualidade comunicacional 
com seus colegas, outros times da empresa 
e parceiros de negócio, sejam eles atuais 
ou futuros. Quanto melhor for sua desen-
voltura comportamental, mais fortes serão 
as relações profissionais construídas.

Gerenciar uma companhia em meio a 
uma legislação complexa e constantemen-
te passível de mudanças é uma missão 
desafiadora – especialmente, em cenários 
de crise como o que estamos vivendo com 
a pandemia e, mais recentemente, os im-
pactos da Guerra na Ucrânia. Mas, com 
o apoio de um profissional qualificado e 
preparado para lidar com tais impactos, 
os danos destes e de qualquer conflito na 
empresa serão imensamente reduzidos.

Não importa a época do ano ou cenário 
do mercado, as empresas sempre preci-
sarão de profissionais de finanças qualifi-
cados para gerir e alavancar a companhia 
frente aos concorrentes. Para aqueles que 
desejam seguir essa jornada, é preciso se 
manter constantemente atualizado sobre 
as mudanças legislativas no país e, acima 
de tudo, prezar pela comunicação pró-
xima com todas as equipes e parceiros. 

Assim, certamente estarão preparados 
para lidar com qualquer empecilho que 
possa colocar o sucesso da companhia 
em jogo.

(*) - É sócio da Wide, consultoria boutique de 
recrutamento e seleção (https://wide.works/).
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por estes profissionais aumentou 80% em 
relação ao ano anterior, segundo dados 
compartilhados pela Wide. Em uma exi-
gência notável, os critérios de avaliação de 
retenção destes talentos vêm se tornando 
cada vez mais seletivos – substituindo 
todos aqueles que não se demonstrarem 
preparados e capacitados para trazer me-
lhores resultados neste momento crítico 
de recuperação econômica.

Muito mais do que ter o conhecimen-
to, o profissional de finanças deve ser 
capaz de compreender profundamente 
o negócio, analisando as oscilações do 
mercado e quais ações tomar em meio a 
tamanha instabilidade para reter custos 
desnecessários e impedir o fechamento 
de portas da companhia. Ou, ainda, como 
utilizar esses fatores a favor da empresa, 
redirecionando investimentos nas áreas 
mais estratégias de diferenciação.

Aliado a essas capacidades, uma boa 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

or
na

l E
m

pr
es

as
 &

 N
eg

óc
io

s 
Lt

da
. 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//w
w

w
.p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r:4
43

 e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 A

81
1-

B3
F6

-5
EC

0-
F8

5B
.




