
Para além dos desafios inerentes ao corajoso ato de empreender, 
a jornada de uma startup se inicia com a tomada de uma importante 
decisão: a escolha do tipo societário da empresa.   
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A Filosofia e a Matemática são o centro de um debate curioso: se 
os números não podem ser tocados, eles realmente existem ou são 
meras invenções humanas? Para os filósofos, números são “objetos 
abstratos”. Já com os matemáticos, a importância do sistema de alga-
rismos é tão concreta que dúvidas deste tipo sequer deveriam vir à 
tona. E não há por que discordar, especialmente porque números se 
refletem em dados.    

A Cultura de Dados e Fatos e sua urgência 
para os negócios

Para as empresas que dependem da experiência de seus clientes para 
fazer crescer e mesmo viabilizar seus negócios, entender e medir essa 
experiência é um assunto muito sério. No entanto, de acordo com uma 
pesquisa realizada recentemente pela Nice, pudemos observar uma dis-
tância significativa entre a visão de clientes e as empresas com as quais 
se relacionam.     

Informações valiosas para a criação de uma 
CX nota 10

Em um cenário profissional com grande mudanças, com equipes cada 
vez mais complexas e com novas exigências, é cada vez mais difícil ser 
um líder em uma empresa e conseguir delegar de forma correta.    

Orientações para delegar de forma correta
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Metaverso muito além dos games  
e avatares

Quando a internet surgiu ninguém 
acreditava na grande influência que 
ela teria na nossa vida. Hoje é quase 
impossível viver sem ela. 

A tecnologia evolui dia a dia e cada vez mais 
se mostra como um ambiente interativo e 

imersivo. 

O Metaverso é a evolução da internet e propõe 
uma maior união entre a realidade física e virtual, 
que promete trazer grandes mudanças no nosso 
sistema de comunicação e interação, sendo que 
poderá ser acessado através de dispositivos e 
plataformas diferentes. As vultuosas somas de 
investimentos no metaverso demostram o seu 
potencial. 

O Facebook, agora denominado de Meta, a 
Nike, Microsoft entre outras gigantes já estão 
desenvolvendo uma série de produtos e serviços 
para serem explorados nesse espaço. É impor-
tante esclarecer que o metaverso não é uma 
novidade, muito menos uma criação de Mark 
Zuckerberg, embora a Meta seja proprietária 
da plataforma Oculus, que tudo indica que 
será uma das principais bases desse ambiente.

 
O conceito de metaverso surgiu em 1992, no 

livro de ficção científica Snow Crash, de Neal 
Stephenson. Em 1995, a Active Worlds fez a 
primeira tentativa de criar o metaverso em 3D, 
um jogo interativo de convívio. Na mesma linha, 
em 2003 foi lançado o “second life”, ambiente 
virtual e tridimensional que simula a vida real 
e social do ser humano através da interação 
entre avatares.

 
Embora a ideia central de metaverso não seja 

novidade, ele está se tornando uma realidade 
apenas agora em razão da soma dos seguintes 
fatores: o desenvolvimento tecnológico da 
capacidade computacional e da velocidade de 
rede capaz de processar elevada quantidade 
de informação necessária para essa realidade 
tridimensional e a forma de consumir da geração 
“Z” (pessoas nascidas entre 1998/2010).

 
A geração Z já nasceu conectada à internet e, 

por isso, para eles não há uma grande diferença 
entre o físico e o digital, o real e o virtual. Para 
essa geração a experiencia é fundamental, o que 
exige o desenvolvimento de processos de venda 
muito mais imersivo para conquistá-los. Não é à 
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toa que metodologias de customer experience 
tem ganho tanto espaço: os novos consumidores 
exigem isso. Ignorar significa perder mercado.

 
O metaverso vai amplificar essa experiência e 

os seus usuários, através das diversas interfaces 
que estão sendo desenvolvidas para acessá-lo. 
Do mesmo modo que hoje utilizamos nossos 
computadores, celulares, relógios para acessar a 
internet, em breve vamos utilizar óculos, máqui-
nas virtualizadas ou outros tantos equipamentos 
que estão sendo desenvolvidos para acessar o 
ambiente virtual, com muito mais possibilidades 
de interação e com realidade aumentada.

 
E por falar em realidade aumentada, para 

compreender melhor como o metaverso vai 
funcionar, é muito importante diferenciar 
os conceitos de realidade virtual e realidade 
aumentada: enquanto a realidade virtual faz 
com que o usuário experimente um ambiente 
completamente diferente daquele em que está 
acostumado, a realidade aumentada acrescenta 
itens virtuais a um ambiente já existente.

 
Por exemplo, o aplicativo do seu banco é um 

ambiente de realidade virtual, pois ele substitui 
por completo a sua ida ao banco por oferecer um 
ambiente para realizar as transações bancárias. 
Já um exemplo de realidade aumentada é o game 
Pokémons Go, que permite o usuário capturar 
Pokémons virtuais pela cidade. A integração 

entre o mundo real (físico) e o mundo virtual 
é o principal objetivo dessa tecnologia. Os tão 
utilizados QR Codes são também um tipo de 
aplicação de realidade aumentada.

 
O desenvolvimento da web 3.0 está impul-

sionando o metaverso por ser um ambiente 
descentralizado com maiores possibilidades de 
interação de usuários. A web 3.0 não depende 
de sistemas operacionais complexos ou grandes 
discos rígidos para armazenar informações. 
Tudo estará virtualizado em nuvens.

 
É impossível negar que a nossa economia 

está cada vez mais digitalizada. As criptomo-
edas, a tecnologia blockchain permitiram o 
desenvolvimento de um ecossistema econômico 
totalmente virtual, que em nada depende dos 
meios convencionais físicos de negociação ou 
interação.

 
O metaverso será um ambiente no qual as 

pessoas vão poder conviver, trabalhar, assumir 
obrigações e ter direitos. É um próximo passo 
da interação humana, e achar que você pode 
ficar fora dele é o mesmo que tentar se comu-
nicar hoje sem e-mail ou WhatsApp. Consegue 
imaginar? Difícil, não?

 
(Fonte: Juliana Callado Gonçales (*)É sócia do 

Silveira Advogados e especialista em Direito 
Tributário e em Proteção de Dados  

(www.silveiralaw.com.br).

AI/Carol Olival

Carol Olival, mestre em Marketing Digital, 
participa de livro sobre Empreendedorismo

@Muito além de criar o próprio negócio é mantê-lo saudável, tendo 
em vista o crescimento e a lucratividade de forma inteligente. Isso 

se dá em meio a estratégias, educação empreendedora e investimento de 
diversos tipos. Pensando nisso, 9 autores empreendedores, que fazem 
parte do grupo chamado "Coletivo Empreendedores Compulsivos", se 
uniram na construção de um livro colaborativo chamado "Reflexões de 
Uma Gestão Empreendedora", no qual cada autor é responsável por 
um capítulo acerca de sua especialidade. O coletivo Empreendedores 
Compulsivos é uma iniciativa nacional de fomento ao empreendedorismo 
de forma colaborativa e multifacetada. O principal desafio é EDUCAR, 
DESAFIAR, EMPODERAR e TRANSFORMAR os empreendedores 
PME’s brasileiros por meio de experiências colaborativas e lúdicas, de 
alto impacto, de forma presencial e virtual. LOCAL: FECAP Campus 
Liberdade – Av. da Liberdade, 532 - Liberdade, São Paulo - SP, 01502-
001 – 16 de agosto – Das 18h às 21h.    Leia a coluna completa 
na página 6
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OS gATILhOS QuE AS REDES 
SOCIAIS PODEM DISPARAR

    Leia na página 4

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 3

Foto: ANSA

Esvaziamento populacional  
no centro de Veneza 

Pela primeira vez desde que se tem registro, a população do centro 
histórico de Veneza caiu para menos de 50 mil habitantes, confirmando 
a tendência de esvaziamento em curso há mais de 70 anos. A popula-
ção residente nos bairros do coração da cidade era de 49.997 pessoas 
no último dia 10, uma redução de 14 mil moradores em 20 anos. Uma 
das causas desse esvaziamento populacional é a explosão do turismo 
de massa, que faz com que imóveis sejam colocados para aluguéis de 
temporada em plataformas como o Airbnb, provocando o aumento no 
custo de moradia no centro histórico. O número de visitantes na cidade 
subiu de 3,6 milhões em 2007 para 5,5 milhões em 2019, último ano 
antes da pandemia, um crescimento de 53%. Em 1951, o centro histórico 
de Veneza era lar de 174.808 pessoas (ANSA).    Leia a coluna 
completa na página 5
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BRASIL é O TERCEIRO 
PAíS NO MuNDO  
QuE MAIS uSA  
REDES SOCIAIS

Contra o câncer
Uma vacina contra o câncer, que 

atua como uma espécie de “cavalo 
de Troia” no organismo, apresentou 
resultados promissores em um es-
tudo liderado por pesquisadores na 
Itália e publicado na revista Science 
Translational Medicine. A pesquisa 
foi realizada com 12 pacientes com 
um subtipo de tumor no cólon já 
na fase de metástase e foi feita por 
especialistas da Giovanni Armenise 
Harvard Foundation (ANSA).
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https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/informacoes-valiosas-para-a-criacao-de-uma-cx-nota-10/?swcfpc=1
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Uma avenida 
chamada crédito 

para as classes C e D

Há dez anos, o 
mercado de concessão 
de crédito era muito 
mais restrito do que 
vemos hoje 

Ao longo desses anos, 
vimos dobrar os vo-
lumes desta prática 

por mês. Segundo dados do 
SGS (Sistema Gerador de 
Séries Temporais) do Banco 
Central, concedia-se cerca 
de R$ 200 bilhões por mês 
no Brasil, em 2012, sendo 
que, desse montante, cerca 
de R$ 100 bilhões chegavam 
às mãos de pessoas físicas. 

Para se ter uma ideia de 
como isso mudou, este ano, 
a média mensal supera R$ 
400 bilhões, sendo que, 
metade desse valor, vai para 
pessoas físicas. Em termos 
de carteira de crédito, em 
fevereiro de 2012 havia R$ 
2,1 bilhões de saldo total no 
país, enquanto em fevereiro 
de 2022 essa cifra atingiu R$ 
4,7 bilhões. Essa mudança 
não foi por acaso. Em pri-
meiro lugar, cresceu signi-
ficativamente o número de 
players ofertando crédito. 

Se antes a oferta ficava res-
trita a grandes bancos que 
tinham interesse prioritário 
na população de média e alta 
renda (enquanto algumas 
financeiras se voltavam para 
atender população de baixa 
renda), no decorrer desses 
dez anos houve uma série de 
flexibilizações regulatórias 
vindas do Banco Central 
nas regras e na governança, 
o que permitiram o advento 
de fintechs e a entrada do 
varejo em massa como pro-
vedores de crédito.

Em paralelo, assistimos a 
uma revolução tecnológica, 
que possibilitou a demo-
cratização do crédito e a 
escalabilidade na oferta. O 
smartphone e demais canais 
digitais passaram a fazer 
parte da vida do brasileiro 
e, com isso, a oferta passou 
a não depender mais do 
ambiente físico de uma loja 
ou agência bancária.  

Por fim, e talvez o mais 
importante, houve uma 
transformação do ponto de 
vista informacional. 

Antes, os provedores de 
crédito baseavam seus mo-
delos de risco em informa-
ções negativas (restritivas) 
e de natureza cadastral. 
Hoje, existe um rico leque 
de informações no mercado 
que mistura fontes, como o 
próprio BC, o cadastro posi-
tivo, os dados de consumo, o 
bureaux e informações não 
estruturadas, como biome-
tria, além de muitas outras. 
Com mais informação em 
mãos, e com as evoluções 
técnicas de Data Science, é 
possível precificar melhor o 
risco do cliente - o que pos-
sibilita um aumento natural 
da taxa de aprovação e dos 
limites de crédito.

Uma nova mentalidade 
vem dominando o setor 

de crédito no Brasil. As 
fintechs compreenderam 
que o público C e D era mal 
atendido pelos provedores 
de crédito tradicionais 
e passaram a falar a sua 
língua. São empresas que 
têm trabalhado fortemente 
para melhorar a percepção 
do cliente, focando na ex-
periência digital. Afinal, a 
tecnologia permeia todo 
o ciclo de crédito, desde 
o momento da concessão, 
passando pela manutenção, 
até o final do ciclo, que é a 
recuperação de crédito. E 
tem dado certo.

Na parte de concessão, 
a tecnologia ampliou os 
canais de aquisição de 
clientes novos, permitindo 
a democratização e esca-
labilidade, alcançando po-
tenciais clientes que, antes, 
deveriam ir até a loja. Tam-
bém houve uma revolução 
tecnológica nas ferramentas 
antifraude, com biometria 
que usa técnicas avançadas 
de reconhecimento facial, 
como prova de vida e face-
match. Ou seja, com mais 
mecanismos de segurança, 
concede-se mais crédito.

Para a pessoa física, o 
crédito significa possibili-
dade de consumo e de rea-
lização de sonhos. Com um 
cartão de crédito em mãos, 
a pessoa pode consumir 
o produto ou serviço que 
deseja e ganha um fôlego 
para pagar. Por meio de 
um empréstimo, a pessoa 
pode realizar uma viagem 
ou uma reforma, parcelando 
o pagamento dentro daquilo 
que cabe em sua realidade. 

Claro que sempre levando 
em conta a educação finan-
ceira: quem assume um 
crédito tem que conhecer 
suas possibilidades de pa-
gamento e é fundamental 
que as empresas tenham 
iniciativas nesse sentido. 
Portanto, uma das avenidas 
que mais devem crescer nos 
próximos anos é o “crédito 
como serviço”. Nesse con-
ceito, o crédito não é um 
fim em si mesmo, mas passa 
a ser concedido como um 
produto no formato white 
label. 

Uma empresa de qualquer 
segmento pode decidir ofer-
tar crédito para sua base 
de clientes, como forma de 
fidelização, engajamento 
e monetização. E como 
ela não tem expertise em 
gestão de risco, contrata 
uma outra que atua bem 
neste mercado. O risco 
dessa carteira de crédito 
pode ser compartilhado ou 
não, depende do modelo de 
negócios. E quem mais tem 
a ganhar neste cenário é o 
público C e D.

Estamos preparados para 
este novo momento do 
crédito. Aproveitar as opor-
tunidades é preciso e o 
consumidor só tem a ganhar.

(*) - É diretor de risco e operações da 
FortBrasil (www.fortbrasil.com.br).

Gustavo Salione (*)

Seja para os executivos que delegam a terceiros a 
responsabilidade por pagar os boletos e realizar trans-
ferências, ou um casal que organiza os gastos juntos, 
pais separados que precisam organizar as despesas dos 
filhos e, até mesmo, amigos que dividem um imóvel e 
suas respectivas contas mensais, todos já passaram por 
dificuldades na hora de organizar os vencimentos dos 
boletos e contas do mês. 

Porém, hoje em dia, com a modernização dos meios 
de pagamentos, lidar com essas responsabilidades ficou 
bem mais fácil. Atualmente existem diversos aplicativos 
que prometem ajudar na organização e gestão de tarefas. 
Porém, mesmo com diversas maneiras de pagar os boletos 
muitas pessoas ainda não conseguem se planejar para 
realizar essas funções. 

Pensando nisso, a Friday Pagamentos, fintech de pa-
gamentos digitais, trouxe cinco dicas que podem ajudar 
na hora de organizar o pagamento de suas contas e que 
podem facilitar o seu dia a dia: 
 1) Controle os gastos - Falando pode até parecer 

fácil e, talvez, até pareça a forma mais óbvia de 
organizar seus pagamentos, mas muitas pessoas 
não seguem esse princípio e acabam  “desper-
diçando” dinheiro ao longo do mês. O que pode 
deixar as coisas se tornarem uma grande bola 
de neve, fazendo com que você fique com suas 
economias apertadas e deixe de pagar uma dívida 
ou outra.

 2) Tenha uma reserva - Se você divide as contas com 
alguém, sejam eles parceiros ou amigos, tenha uma 
própria reserva financeira. Não deixe o dinheiro dos 
dois centralizado em uma única conta. Assim, caso 
surja algum imprevisto, ou alguma conta de última 
hora, você poderá acessar essa quantia de maneira 
fácil para quitar suas dívidas.

 3) Não espere a data de vencimento - Em vez de 
esperar o dia do vencimento para quitá-los, trate 
de fazer logo o débito. Esse movimento pode fazer 
com que você não gaste seu dinheiro com outras 
coisas antes de quitar suas dívidas mensais e assim 

O óleo de cozinha é um item básico 
na mesa do brasileiro e o descarte 
inadequado do produto usado pode 
gerar resíduos. Assim, sua destinação 
correta ajuda a reverter possíveis 
danos ambientais além de contribuir 
para a fabricação de novos produtos.

Em 2021, uma parceria firmada 
entre indústria e comércio para 
conscientização sobre o descarte 
adequado do resíduo gerou a coleta 
de 764.277 litros de óleo, superando 
a meta prevista para o período, que 
era de 700 mil litros. Atualmente, no 
estado de São Paulo, estão instalados 
2.700 pontos de entrega voluntária em 
130 cidades atendidas pelo programa.

Para contribuir com o aumento 
de Pontos de Entrega Voluntária 
(PEVs), a participação do comér-
cio é fundamental e agrega vários 
benefícios. Para a população, é a 
comodidade de encontrar um local 
mais próximo para o descarte do óleo 
residual, já para o comerciante, é o 
cumprimento da legislação, com a 
participação no sistema de Logística 
Reversa. Vale lembrar que a adesão 
é gratuita e não há custos para a 
aquisição do coletor, transporte e 
destinação do produto (pois são de 
responsabilidade do fabricante ou 
importador parceiro).

As empresas que aderirem ao Óleo 

Sustentável – programa coordenado 
pela Associação Brasileira das Indús-
trias de Óleos Vegetais (Abiove) que 
promove a conscientização sobre o 
armazenamento e descarte corretos 
do óleo de cozinha usado - podem en-
contrar mais informações sobre como 
funciona a plataforma, as metas e as 
possibilidades de atuação nos links: 
(https://www.fecomercio.com.br/

projeto-especial/logistica-reversa/
oleo-de-cozinha-usado) e ( https://
www.oleosustentavel.org.br/).

Termo de compromisso para Lo-
gística Reversa de óleo de cozinha 
usado, termo assinado pela Abiove, 
Associação Paulista de Supermerca-

dos FecomercioSP e o Sindicato da 
Industria de Óleos Vegetais (Sindo-
leo), estabelece metas anuais quanti-
tativas de recolhimento e destinação 
do resíduo, além de metas geográficas 
de ampliação e instalação de PEVs 
no Estado e iniciativas de educação 
ambiental e comunicação. 

O varejo pode contribuir de duas 
formas: cedendo espaço para a ins-
talação de PEVs e conscientizando 
funcionários e consumidores, por 
meio de ações de divulgação vei-
culadas em banners no interior do 
estabelecimento, nas mídias sociais 
e nos canais digitais. Quando a popu-
lação leva óleo usado para os PEVs, 

ela ajuda na geração de emprego e 
renda dos parceiros de coleta e das 
indústrias recicladoras, que destinam 
o material para criação de novos pro-
dutos, como sabão, tintas, vernizes e 
biodiesel, por exemplo. 

Atualmente, apenas 2% da mistura 
de matérias-primas utilizadas para a 
fabricação de biodiesel é composta 
por óleo vegetal residual. A estimativa 
é que, a cada litro do produto pós-
consumo, sejam gerados 250ml de re-
síduos, que poderiam ser destinados 
para a produção de biocombustíveis, 
reduzindo a emissão de gases do efeito 
estufa. -  Fonte e mais informações: 
(www.fecomercio.com.br).

André Schneck (*)
 

Mas como ter controle 
dessa estratégia em 
um cenário no qual 

as marcas dependem cada 
vez mais de distribuidores 
terceirizados para fazer seus 
produtos chegarem ao ponto 
de venda? 

Estes distribuidores aten-
dem a diversas empresas ao 
mesmo tempo e, por isso 
mesmo, tendem a criar um 
relacionamento frágil com 
cada uma delas. É difícil 
garantir que o vendedor do 
distribuidor conheça seus 
produtos ou negocie o mix 
mais vantajoso para você. 

Grandes companhias, com 
maior disponibilidade de 
recursos e amplo alcance 
de mercado, podem até ter 
vantagens competitivas, 
mas enfrentam um desafio 
particular: a dificuldade 
de monitorar tudo o que 
acontece ao longo de uma 
extensa cadeia, que vai dos 
centros de distribuição até 
os pontos de venda, o que 
pode significar prejuízos fi-
nanceiros, de relacionamen-
to ou até de posicionamento 
de marca. 

Uma alternativa que vem 
se mostrando cada vez mais 

Os parceiros tendem a ser mais engajados à medida em que suas 
performances tornam-se recompensas.

Programas de incentivo 
destravam expansão comercial 

das grandes marcas
Quando falamos de empresas que vendem seus produtos no varejo, sabemos que uma estratégia de 
distribuição inteligente é crucial para a sustentabilidade dos negócios

lojas menores, de atuação 
estritamente regional. 

A marca ganha capilarida-
de e um precioso canal de 
comunicação com um grupo 
muito grande de parceiros 
que, individualmente, po-
dem até fazer negócios pe-
quenos, mas que, somados, 
são de extrema importância 
para “fechar a conta”. 

O mercado precisa com-
preender que o Brasil não 
é formado apenas pelas 
capitais. E ele é grande, 
tanto em território quanto 
em potencial de consumo. 
Isso não pode ser ignorado. 

No fim, o cenário se torna 
positivo para todas as partes. 
O terceirizado é estimulado 
e passa a ter a possibilidade 
de resgatar recompensas e 
experiências, muitas delas 
exclusivas, os PDVs são 
recompensados por cola-
borar com a estratégia da 
companhia e o consumidor 
tem acesso facilitado aos 
produtos que busca. E as 
grandes marcas, além de 
construírem uma imagem 
mais positiva, melhoram o 
seu aspecto mais importan-
te: as vendas. 

 
(*) - É Gerente de Marketing e 

Planejamento da Incentivar. 
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eficaz é a adoção de Progra-
mas de Incentivo dirigidos 
ao distribuidor terceirizado 
e aos PDVs. Para as marcas, 
o Incentivo vem aos poucos 
se tornando uma valiosa 
ferramenta de geração e 
acompanhamento de dados. 

Hoje, com o software 
certo, empresas já podem 
disponibilizar metas (de 
mix, execução, treinamen-
to, etc) aos colaboradores 
de revendas parceiras e 
acompanhar, de maneira 
segmentada, o cumprimento 
dessas metas. Além disso, os 
parceiros tendem a ser mais 
engajados à medida em que 

suas performances tornam-
se recompensas. 

Para reforçar esse compor-
tamento, podemos oferecer 
desde a troca de pontos por 
produtos e dinheiro, até ex-
periências exclusivas, como 
viagens e eventos restritos. 

Quando falamos da rela-
ção com o PDV, o Incentivo 
pode ser usado para ofe-
recer condições especiais 
para Key Accounts, por 
meio de campanhas de 
Loyalty e Cashback, mas é 
especialmente importante 
para garantir o mix correto 
e qualidade de execução 
em mercearias, farmácias e 

Dicas para estruturar 
o pagamento de suas contas

você não corre o risco de pagar multas ou juros por 
atraso no pagamento.

 4) Centralize as datas de vencimento - Além de 
antecipar o pagamento para antes das datas dos 
vencimentos, outra dica que pode te ajudar é cen-
tralizar todas as datas de vencimento para um dia, 
ou um período específico. 

  Se possível para perto do seu pagamento. Por exem-
plo, se você recebe no dia 30, não coloque esses 
pagamentos para o meio do mês. Quanto menos 
datas diferentes, mais fácil você ficará de lembrar 
de sanar suas dívidas.

 5) Utilize aplicativos de pagamentos automá-
ticos - A tecnologia deve ser aliada durante esse 
processo, hoje temos aplicativos para tudo. E não 
poderia ser diferente na hora de organizar e pa-
gar suas contas. Para ajudar com todo o controle 
financeiro, incluindo as contas pendentes, utilize 
aplicativos. - Fonte e outras informações, acesse: 
(https://friday.ai/).

Mesmo com diversas maneiras de pagar os boletos muitas 
pessoas ainda não conseguem se planejar para 

realizar essas funções.
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O descarte correto do óleo de cozinha usado reduz impactos ambientais
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Glpilon Participações S/A
CNPJ: 10.783.175/0001-76 NIRE: 35300367715

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO e AGE, a se realizarem no dia 25.08.2022, 
às 14:00 horas, na sede social situada na Fazenda Santa Maria-Bairro São Francisco - CEP 18520-
970, em Cerquilho - Estado de São Paulo a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária: 
a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras rela-
tivas ao exercício social findo em 31.12.2021; b) Outros assuntos do interesse social. Extraordinária: 
a) Distribuição de Lucros; b) Outros assuntos do interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos 
Srs. Acionistas, na sede social da Cia., os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, 
referentes ao exercício social passado. Cerquilho, 10.08.2022. Valmir Pilon - Diretor Presidente.

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S/A
CNPJ/MF n° 08.529.061/0001-52 - NIRE n° 35300342151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2022
DATA, HORÁRIO E LOCAL: 8 de abril de 2022, às 15:00 horas (quinze horas), na sede social da empresa. QUORUM 
DE INSTALAÇÃO: Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas 
constantes do Livro de “Presença de Acionistas”, dispensada a convocação prévia e a publicação de anúncios (art. 
124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76). MESA: Presidente: Sr. Wilson Pinto Rodrigues, que convidou para exercer as 
funções de secretário Sr. Miguel Maia Mickelberg. ORDEM DO DIA: (i) alterar o endereço da sede social da 
companhia com a consequentemente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social; e (ii) outros assuntos de interesse da 
Companhia. DELIBERAÇÕES: colocadas as matérias em exame, discussão e posterior votação resultaram 
unanimemente aprovadas pelos presentes: (i) a alteração do endereço da sede da companhia para a Rua do Rócio, 
nº 350, 12º andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP – CEP: 04552-000, passando, o Artigo 2º do Estatuto Social, 
devidamente adaptado, a vigorar com a seguinte redação: “A sociedade tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, 
Estado de  São Paulo, na Rua do Rócio, nº 350, 12º andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP – CEP: 04552- 000, local onde 
funcionará o seu escritório administrativo, podendo abrir fi liais, escritórios e representações em qualquer localidade 
do país ou do exterior, mediante deliberação do Conselho de Administração.” ENCERRAMENTO E LAVRATURA: 
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada 
pelos acionistas presentes. ASSINATURAS: MESA: Wilson Pinto Rodrigues, presidente; e Miguel Maia Mickelberg, 
secretário. ACIONISTAS: / Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações neste ato representada por 
seus diretores Miguel Maia Mickelberg e Celso Antonio Alves/ Lucio Empreendimentos e Participações Ltda., neste 
ato representada por seu administrador Wilson Pinto Rodrigues. Confere com o original que se encontra lavrado no 
Livro nº 01 de Assembleias Gerais. Mesa: Wilson Pinto Rodrigues Presidente Miguel Maia Mickelberg - Secretário. 
Acionistas: Cyrela Brasil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Miguel Maia Mickelberg - Diretor, Celso 
Antonio Alves - Diretor, Lucio Empreendimentos e Participações Ltda., Wilson Pinto Rodrigues - Administrador. 
JUCESP nº 403.254/22-0 em 08.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S.A.
CNPJ: 08.529.061/0001-52 - NIRE 35300342151

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO LUCIO BRAZIL
REAL ESTATE S.A., REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de março de 2022, às 16:00 horas (dezesseis horas), na sede social da empresa, na 
Rua do Rócio, 350 – 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP. QUORUM: Totalidade dos conselheiros. MESA: 
Presidente: Sr. Firmino Matias Lucio Júnior. Secretário: Sr. Wilson Pinto Rodrigues. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: 
Dispensada a publicação de edital, conforme faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404 de 15/12/76. ORDEM 
DO DIA: reeleição dos membros da diretoria para o próximo mandato. DELIBERAÇÕES: Os membros do conselho 
aprovaram, por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, pelo 
prazo de mandato de (01) um ano, a saber: para o cargo de Diretor Presidente o Sr. FIRMINO MATIAS LUCIO 
JR., brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 6.167.177 SSP/SP, inscrito no CPF 
sob o nº 086.909.968-00 e para o cargo de Diretor o Sr. WILSON PINTO RODRIGUES, brasileiro, casado, 
engenheiro naval, portador da cédula de identidade RG nº 6.531.873 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 052.425.568-
70, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, na Rua do Rócio, 350, 14º andar, Vila Olimpia, São Paulo, 
SP, CEP: 04552-000, ratifi cando todos os atos anteriormente praticados. Os diretores ora eleitos serão revestidos em 
seus respectivos cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse, declarando não estarem incursos em 
nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, não estando impedidos, por lei 
especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a 
economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, a fé pública ou propriedade, ou a pena criminal que lhes vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 
trabalhos, lavrando-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros: Rafaella Nogueira De Carvalho 
Corti, Celso Antonio Alves, Miguel Maia Mickelberg, Luiz Alberto Matias Lucio Mendonça, Firmino Matias Lucio 
Junior e Wilson Pinto Rodrigues. Esta ata é uma cópia fi el a original lavrada em livro. São Paulo, 23 de março de 2022. 
Mesa: Firmino Matias Lucio Junior - Presidente, Wilson Pinto Rodrigues - Secretário. Conselheiros: Rafaella 
Nogueira De Carvalho Corti, Celso Antonio Alves, Miguel Maia Mickelberg, Luiz Alberto Matias Lucio Mendonça, 
Firmino Matias Lucio Junior, Wilson Pinto Rodrigues. Diretores Reeleitos: Firmino Matias Lucio Júnior, Wilson 
Pinto Rodrigues. JUCESP nº 403.253/22-6 em 08.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S/A
CNPJ n° 08.529.061/0001-52 - NIRE n° 35300342151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022
DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de março de 2022, às 15:00 horas (quinze horas), na sede social da empresa, na Rua 
do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olimpia, São Paulo, SP. QUORUM DE INSTALAÇÃO: Compareceram acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de “Presença de Acionistas”, dispen-
sada a convocação prévia e a publicação de anúncios (art. 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76). MESA: Presidente: Sr. 
Wilson Pinto Rodrigues, que convidou para exercer as funções de secretário Sr. Miguel Maia Mickelberg. ORDEM DO 
DIA: Eleição dos membros do Conselho de Administração para próximo mandato. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade 
dos acionistas, foram reeleitos para ocupar o Conselho de Administração da sociedade, pelo prazo de mandato de 02 
(dois) anos a contar da presente data, os Srs.: (i) RAFAELLA NOGUEIRA DE CARVALHO CORTI, brasileira, casa-
da sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº11.983.008-1 IFP/
RJ, inscrita no CPF sob o nº 091.010.217-10, residente e domiciliado na Cidade de Sao Paulo, no Estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Rua do Rocio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, Vila Olimpia, CEP 04552-000; (ii) MIGUEL 
MAIA MICKELBERG, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula 
de identidade RG n.º 62.680.742-6 –SSP/SP e inscrito no CPF sob n.º 006.105.080-67, residente e domiciliado na Ca-
pital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua do Rocio, 109 – 3º andar, Sala 01, parte – Vila Olimpia, 
CEP:04552-000; (iii) CELSO ANTONIO ALVES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, admi-
nistrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 18.915.800-1, inscrito no CPF sob o nº. 094.422.628-
07, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua do Rocio, nº. 
109, 3º andar, Sala 01 - parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000; (iv) FIRMINO MATIAS LUCIO JUNIOR, brasileiro, casa-
do, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 6.167.177 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 086.909.968-
00; (v) WILSON PINTO RODRIGUES, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da cédula de identidade RG nº 
6.531.873 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 052.425.568-70; e (vi) LUIZ ALBERTO MATIAS LUCIO MENDONÇA, en-
genheiro civil, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.714.971 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 036.767.168-
92, possuindo os três últimos conselheiros endereço comercial na cidade de São Paulo, na Rua do Rocio, 350, 14º andar 
– Vila Olímpia, CEP: 04552-000. Os Conselheiros ora eleitos serão revestidos em seus respectivos cargos mediante assi-
natura do respectivo termo de posse, declarando não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os 
impeçam de exercer atividades mercantis, não estando impedidos, por lei especial, ou condenados por crime falimen-
tar, de prevaricação, ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade, ou a pena cri-
minal que lhes vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Ficam ratifi cados todos os atos anterior-
mente praticados pelos Conselheiros até a presente data. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a 
tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. 
ASSINATURAS: MESA: Wilson Pinto Rodrigues, presidente; e Miguel Maia Mickelberg, secretário. ACIONISTAS: / 
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações neste ato representada por seus diretores Miguel Maia Mic-
kelberg e Celso Antonio Alves/ Lucio Empreendimentos e Participações Ltda., neste ato representada por seu adminis-
trador Wilson Pinto Rodrigues. Confere com o original que se encontra lavrado no Livro nº 01 de Assembleias Gerais. 
Mesa: Wilson Pinto Rodrigues - Presidente, Miguel Maia Mickelberg - Secretário. Acionistas: Cyrela Brasil Realty S.A. 
Empreendimentos e Participações - Miguel Maia Mickelberg - Diretor, Celso Antonio Alves -Diretor, Lucio Empreendi-
mentos e Participações Ltda. - Wilson Pinto Rodrigues - Administrador. Conselheiros Eleitos: Rafaella Nogueira De 
Carvalho Corti, Miguel Maia Mickelberg, Celso Antonio Alves, Firmino Matias Lucio Junior, Wilson Pinto Rodrigues, Luiz 
Alberto Matias Lucio Mendonça. JUCESP nº 403.252/22-2 em 08.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S/A
CNPJ/MF n° 08.529.061/0001-52 - NIRE n° 35300342151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2022, ÀS 15H00

CERTIDÃO – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Certifi co o registro sob nº 403.251/22-9, em 08/08/2022. 

Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1055615-17.2021.8.26.0100.O MM. Juiz de 
DIREITO DA 39ª VC, do Foro Central Cível Estado de SP. Dr. Celso Lourenço Morgado, na forma 
da lei e etc. Faz saber a Vera Pinto de Carvalho, RG 2.607.262, CPF 011.729.708-90 e Paulo Pinto 
de Carvalho Filho, RG 1.760.916,CPF/MF, 022.461.478-94, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Titulo Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício Maria Tereza, ao qual alega em 
suma a cobrança do valor de R$ 19.571,69 (conforme planilha de cálculos das folhas 160 e 161) 
(03/2022) resultado da inadimplência dos executados  das parcelas mensais e das custas 
condominiais provenientes das unidade 310 e 311 do Condomínio exequente sito a Avenida Duque 
de Caxias, 186, no Bairro de Santa Cecília/SP, ao qual os mesmos são proprietários. Encontrando-
se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação de ambos por Edital, 
para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba 
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarquem ou reconheçam o crédito do 
Condomínio exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução inclusive custas e 
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em  6 parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Decorridos os prazos 
supra, no silêncio, será nomeado curador especial regular prosseguimento ao feito. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 28 de Junho de 2022.   

Helen Maria – Literando –  Helen, en-
fermeira e advogada, não cabia em si na 

expectativa da chegada do neto. Entre sonhos, adivinhações 
e desejos, foi idealizando momentos e figuras para que o 
pequenino ser, pela avó se apaixonasse, chegando ao pon-
to de criar esta obra. Afinal chegou o grande dia! A vovó 
percebeu que bastava ser ela mesma para que os corações 
se refletissem e formassem um elo verdadeiro, indelével. 
Composição e fotos ilustrativas pela própria autora e ajuda 
de Bruno Leão, dão um tom bastante lúdico de pura magia 
às suas páginas que sem dúvida agradarão. Vida longa e 
saudável!

Vovó Re Versa

Alberto Júnior – Citadel - O Autor literal-
mente aposta suas fichas na convicção de ter 

criado preceitos que julga infalíveis para o sucesso, como o 
próprio subtítulo pressupõe. Afinal, é um profissional muito 
benquisto e com a chancela de vencedor. O critério é muito 
bem exposto, sem nenhum rebusque ou afetamentos , que 
naturalmente propiciará galgar postos. Quanto à infalibili-
dade, esta já dependerá do empenho de cada postulante ao 
eventual sucesso. Factível.

Gooo Up: Aprenda o método infalível 
de como resolver problemas, 
conquistar qualquer objetivo e crescer 
acima de todas as expectativas 

Cássia Penteado – Mika Takahashi (Ilustr) 
- Reformatório – Um Haikai diferente . Romanceado, 
lastreado em forte conteúdo, todavia, com a leveza 
dos traços japoneses, adoráveis. Suas letras sobre-
voam a mente do leitor. Pairam em suaves frases 
denotando um espirito jovial e ao mesmo tempo 

dotado de uma incrível e vasta sabedoria, dos personagens e 
de sua competente autora. Lindo! Agradará leitores sensíveis 

de qualquer faixa etária.

Haikai: Romance

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

10º Subdistrito - Belenzinho
Jesse Alves dos Santos - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço Saber que nos termos do Artigo 56 da Lei 6015/73 e Capítulo XVII, Seção III, Item 
35 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 
São Paulo, houve Retificação no nome da registrada: NATALLIA GUIMARÃES PULCI-
NELLI GOUVEIA, brasileira, casada, bacharela de direito, residente em São Paulo - SP, 
filha de Leandro da Costa Guimarães e de Andrea Alves de Souza, que passou a usar o 
nome de: NATALLIA DA COSTA GUIMARÃES, conforme averbação feita à margem do 
registro lavrado nesta Serventia, no Livro A-133, fls.280, sob termo nº 143373.

Faço Saber que nos termos do Artigo 56 da Lei 6015/73 e Capítulo XVII, Seção III, Item 
35 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 
São Paulo, houve Retificação no nome da registrada: DANIELLE MAIRA DE OLIVEI-
RA, brasileira, solteira, técnica de enfermagem, residente em São Paulo - SP, filha de 
Cleusa Aparecida de Oliveira, que passou a usar o nome de: DANIELLE MAYRA DE 
OLIVEIRA, conforme averbação feita à margem do registro lavrado nesta Serventia, no 
Livro A-060, fls.189, sob termo nº 71433.

Faço Saber que nos termos do Artigo 56 da Lei 6015/73 e Capítulo XVII, Seção III, Item 
35 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 
São Paulo, houve Retificação no nome da registrada: GENILSA BARROS DA SILVA, 
brasileira, solteira, residente em São Paulo - SP, filha de Manoel João da Silva e de Jo-
velina Barros da Silva, que passou a usar o nome de: EDUARDA BARROS DA SILVA, 
conforme averbação feita à margem do registro lavrado nesta Serventia, no Livro A-092, 
fls.181, sob termo nº 109739.

Faço Saber que nos termos do Artigo 56 da Lei 6015/73 e Capítulo XVII, Seção III, Item 
35 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 
São Paulo, houve Retificação no nome do registrado: WANDERSON MEDEIROS DE 
OLIVEIRA, brasileiro, casado, advogado, residente em São Paulo - SP, filho de Ademir 
Pedro de Oliveira e de Shirlei Medeiros Jose de Oliveira, que passou a usar o nome de: 
ANDERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA, conforme averbação feita à margem do regis-
tro lavrado nesta Serventia, no Livro A-027, fls.275, sob termo nº 32245.
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 nos termos do artigo 56 e parágrafos seguintes da Lei 6.015/73 e ca-
pítulo XVII -Seção III, Item 35 e 36 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de 
Justiça do Estado de São Paulo que: JONATAS CABRAL CUNHA, brasileira, sexo 
feminino, nascida aos 28/05/1991, em São Paulo -SP, filha de Angelo Machado Cunha 
e de Maria Cabral de Lima Cunha, passou a chamar-se: BETINA CABRAL CUNHA.

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

Os testes piloto com a 
nova moeda, que de-
verá funcionar como 

uma extensão do real físico, 
estão previstos para come-
çar em 2023, de acordo com 
o Banco Central (BC). 

“A moeda digital do BC 
será uma expressão da nossa 
moeda soberana. Com ela, 
será possível oferecer novos 
serviços e maior segurança 
para transações realizadas 
de maneira digital”, afirmou 
o economista do BC, Fabio 
Araújo, durante o evento 
Febraban Tech, realizado em 
São Paulo. A versão digital do 
real é amparada no conceito 
CBDC (Central Banks Digi-
tal Currencies), que são as 
moedas digitais criadas por 
bancos centrais em diversos 
países do mundo. 

Diferentemente das mo-
edas digitais tradicionais, 
como o Bitcoin, o Real Digital 
terá o lastro e a garantia do 
BC e do governo brasileiro, 
como ocorre com o dinheiro 
físico. “A diferença é que, 
enquanto as moedas digitais 
tradicionais são privadas, 
as CBDCs são emitidas por 
bancos centrais e possuem 

A moeda digital do BC será uma expressão 
da nossa moeda soberana.

Real Digital, a moeda digital 
brasileira, deve estrear em 2023
Após a revolução do PIX, outra grande inovação digital financeira está prevista para acontecer no 
Brasil. A partir do ano que vem, o país deverá ter a sua própria moeda digital, o Real Digital

“O brasileiro tem muito 
interesse em novas tecno-
logias. Basta ver a populari-
zação do PIX. Moedas como 
o Real Digital vão ocupar o 
seu espaço com muita força”, 
cita Thamilla. O represen-
tante da Caixa concorda. 
Morais lembra que, no pe-
ríodo de um ano, o número 
de chaves PIX no Brasil 
aumentou mais de 100%, 
atingindo todas as camadas 
sociais da população. Grande 
parte dos beneficiados pelo 
Auxílio Emergencial do 
governo federal durante a 
pandemia, por exemplo, sa-
cou o dinheiro em formatos 
eletrônicos. 

“Quando o Real Digital 
chegar, a população já vai 
estar bastante familiariza-
da com transações digitais 
financeiras”, afirma Morais. 
Diversos países já trabalham 
no desenvolvimento de suas 
moedas digitais oficiais. 
Entre eles, China e Estados 
Unidos, onde o FED (o BC 
norte-americano) já faz 
ensaios com o dólar digital. 
“É um caminho sem volta”, 
acredita Morais. Fonte: 
(Agência EY).
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lastro do governo”, explica 
Thamilla Talarico, sócia da 
área de consultoria para 
instituições financeiras da 
EY e líder de Blockchain. 

Esse lastro garante maior 
estabilidade às CBDCs em 
relação às similares que 
circulam atualmente no 
mercado financeiro mun-
dial, como o Bitcoin. “Não 
é uma criptomoeda, e sim a 
moeda fiduciária (oficial do 
país), em sua versão digital”, 
diz Thamilla. A explicação 
é compartilhada com o vi-
ce-presidente de Finanças 
e Controladoria da Caixa, 
Rafael Morais. “O valor da 

CBDC não está ligado à 
moeda em si, e sim ao país 
onde ela é emitida”.

Pelo menos no primeiro 
momento, o Real Digital 
deve ser utilizado apenas 
para transações financei-
ras e investimentos. Ou 
seja, não deve ser utilizado 
pela população em geral 
nas transações eletrônicas 
cotidianas, função que já é 
bastante atendida pelo PIX. 
Thamilla lembra que, mesmo 
assim, o Real Digital deve 
cair no gosto do brasileiro, 
que acompanha com inte-
resse as novidades digitais 
no mundo financeiro. 

Desde ‘museu gamer’ em ga-
ragem de casa até trajetória de 
ícones dos eSports, produções 
levam o fã dos jogos eletrônicos 
para diversos universos.

Etapas decisivas de torneio de 
VALORANT, nova equipe brasi-
leira no cenário de CS:GO e até 
evento transmitido por Gaules 
com palco inédito. Se nos últimos 
dias o universo gamer foi bastante 
agitado, o público pode se manter 
logado nesse ambiente, ao longo 
do final de semana, por meio de 
séries gratuitas, disponíveis pela 
plataforma de streaming Red Bull 
TV, que exploram desde Gaming 
Rooms bizarras até os bastidores 
dos desenvolvedores de jogos 
populares. 

Em Gaming Cribs, João ‘Flakes 

Power’ Sampaio, um dos mais 
influentes gamers e produtores 
de conteúdos do Brasil, visita as 
mais bizarras Gaming Rooms do 
Brasil. Logo de cara, ele descobre 
um ‘museu gamer’ na garagem do 
vocalista da Banda Fresno, Lucas 
Silveira. Além do QG da FURIA e do 
‘box’ de Igor Fraga, o quarto epi-
sódio, lançamento nesta semana, 
mostra o ‘cantinho’ da streamer, 
tatuadora e cosplayer Gabi Zuski, 
que possui mais de 670 apetrechos 
com referências ao mundo geek 
em casa. Pelo link https://www.
redbull.com/br-pt/episodes/ga-
ming-cribs-s1-e4 , o público pode 
acompanhar o episódio. 

Em Levels, o fã de games verá 
os bastidores de alguns desenvol-
vedores de jogos muito populares, 

inovadores e únicos do mundo. 
Cuphead, Assassin’s Creed e Mo-
nument Valley são alguns deles. Já 
em eSports Unfold, você vai dar 
uma olhada nas vidas e histórias 
das personalidades relevantes, 
como Miracle, xPeke, Agge, Xixo 
e Gachikun.

Sob o comando de Darryl ‘Snake 
Eyes’ Lewis, a série Cultivation 
mostra histórias de players que 
enfrentam desafios que vão muito 
além dos games que jogam. Por 
fim, Part of the Game te leva ao 
redor do mundo, onde diferentes 
cidades estão se tornando conhe-
cidas por produzir os melhores 
jogadores em diversos jogos, como 
Copenhagen, Berlin, Seul, Mos-
cou, Katowice, Paris, Istambul e 
até São Paulo.

Dicas de streaming: cinco séries sobre 
games para maratonar no final de semana
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Não é novidade que, ao passar dos anos, as redes sociais têm crescido cada vez mais e se tornado parte da vida dos 
brasileiros. Para se ter ideia, de acordo com um estudo divulgado pela plataforma Cupom Válido, que reuniu dados da 

Hootsuite e WeAreSocial, o Brasil é o terceiro país no mundo que mais usa redes sociais. 

Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 13 a 15 de agosto de 20224

Elena Gurova_CANVA

O psicólogo listou alguns gatilhos que podem ser causa-
dos por conta da relação que as pessoas têm com as redes 
sociais. Confira:

1Comparação com a vida perfeita - Como somos 
levados a ver a vida dos outros a todo instante, vendendo 
uma rotina de realização e felicidade constante, comparamos 
com as nossas vidas e nos sentimos piores, por não con-
seguirmos determinados status sociais ou alegria sem fim. 

Nesse processo de comparação, somos acometidos por 
pensamentos de desvalorização e tentamos buscar soluções 
(nas próprias mídias sociais) para solucionar os problemas 
que elas estão gerando. Nesse looping, vamos aumentando 
a nossa ansiedade, por um lado, sentindo-se insuficientes 
e, por outro, por não darmos conta de atingir a suposta 
felicidade que os outros nos apresentam.

Além disso, a TIC Domicílios 2020, pesquisa que estuda o 
uso das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) 
nas residências brasileiras, apontou que cerca de 81% da 

população acima de 10 anos de idade no país usam a internet. São 
números como esses que mostram o motivo das redes sociais terem 
se tornado formadoras de opinião e gostos para muitas pessoas. 

A verdade é que, com o passar do tempo, as redes sociais 
começaram a transformar as relações entre as pessoas - seja 
online ou na vida real. As redes sociais sofreram muitas mu-
danças nos últimos anos. Inicialmente, elas serviam apenas 
para a comunicação entre as pessoas, mas descobriram nela 
uma grande fonte de renda. Assim, a ideia começou a ser 
fazer com que se passe o máximo de tempo possível diante 
da tela para o consumo de propaganda. 

“Para isso, desenvolveram a estratégia dos algoritmos, likes 
e engajamentos, que ativam o mecanismo de recompensa em 
nosso cérebro. Por conta do impulso constante para checar 
se recebemos uma mensagem, nos sentimos desconfortá-
veis e impelidos a olhar a todo instante o celular”, explica 
o psicólogo Luiz Mafle, professor de Psicologia e Doutor 
em Psicologia pela PUC Minas e Universidade de Genebra. 

Um ponto importante a ser analisado nessa era das redes 
é que têm aparecido cada vez mais novos influenciadores, 
de diversos assuntos, que começam a ganhar a vida através 
da internet. 

É bom entendermos que, se alguém está ganhando dinhei-
ro com uma moda hoje, se a pessoa for tentar copiar, ela 
já estará ultrapassada, não atingindo o mesmo resultado. 
Mas acredito que não podemos negar as possibilidades que 
as redes sociais oferecem. Ali se tem todo o conhecimento 
disponível e muitos deles podem realmente trazer benefícios 
e progressos na vida. 

O problema é que muitas formas de ganhos oferecidos 
são aquelas que não deixam o que em economia se chama 
de lastro. Ou seja, recurso que dê um valor real para as 
coisas, algo físico que sirva de garantia. A maioria é vo-
látil e dentro de um jogo, que como sabemos, só alguns 
ganham. 

2Vício nas redes sociais - Difícil dizer de alguém 
que não sofra os efeitos do vício em redes sociais, devido 
ao efeito da dopamina, estruturado pelos desenvolvedores 
dos softwares e dos algoritmos. No documentário ‘o Dilema 
das Redes’, por exemplo, os próprios desenvolvedores se 
tornaram vítimas das suas criações. 

O que podemos pensar é em uma redução de danos no 
momento, ou seja, estipular horário para uso do celular, se 
mantendo longe dele nos momentos de desuso e retirando 
as notificações. Isso porque, o hábito e a facilidade de acesso 
ao celular, fazem com que o acionemos com mais frequência. 
Se o alcance ficar mais difícil, tendemos a pensar mais se 
iremos buscá-lo ou não.

3Cyberbullying - Algumas pesquisas mostram que 
o uso da comunicação via internet reduz a empatia entre 
as pessoas, pois não se tem o contato direto com a pessoa, 
não percebendo a reação emocional que a pessoa tem ao 
receber a mensagem. Normalmente, quando expostos ao 
sofrimento que a pessoa sentiu, a pessoa que realizou a 
agressão tende a se arrepender por esse mecanismo de 
empatia. 

Por conta desta falta de percepção da reação do outro, o 
cyberbullying se torna mais fácil de se realizar e por conta 
do volume de mensagens negativas que se pode receber, os 
efeitos também são potencializados. E esse volume ainda 
pode ser maior devido ao efeito manada, pois para se sentir 
incluído, o ser-humano tende a repetir o comportamento 
do grupo.

4Comparação em relação a corpos - É inevitável 
vermos pessoas mais bonitas ou com corpos mais definidos 
que os nossos. E isso não é um problema. Só que, quando 
vemos demais, ou consumimos em excesso essas imagens, 
a nossa mente incorpora essa imagem como padrão, como 
uma verdade a ser imitada. 

Ao passar por esse processo, passamos a nos comparar e 
nesta hora, nos sentimos inferiores. Um processo de desin-
toxicação destas imagens ajuda, evitando personagens que 
apresentam esse padrão de beleza, e vendo mais as pessoas 
reais ao seu entorno, no trabalho, na escola, nos espaços 
públicos, etc. Depois de algum tempo, a nossa cognição se 
adapta e a comparação se mostra menos nociva.

5Ansiedade e depressão - O que se vive na rede 
social é apenas parte da nossa personalidade que apre-
sentamos ali. Contudo, para os influenciadores, isso é a 
principal, ou a única, fonte de renda. E este é um trabalho 
que mescla profundamente a profissão e a vida pessoal. 
Nesse processo, o que acontece é que a pessoa se identifica 
apenas com essa parte da vida, que precisa mostrar. 

Como a alegria vende mais que a tristeza, ela precisa se 
mostrar feliz, mesmo quando isso não é verdade. Neste 
momento ela está negando parte da sua própria persona-
lidade, o que é uma agressão contra si mesma. Uma reação 
da nossa mente, nesta hora, são esses sintomas patológicos, 
que só são superados, quando podemos viver, mais livre-
mente, todas as emoções, como a alegria, a tristeza, a raiva 
e o medo. - Fonte e outras observações, acesse: (https://
www.instagram.com/dr.luizmafle/).
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Os gAtilhOs 
que As redes 
sOCiAis pOdeM 
dispArAr

BrAsil é O terCeirO 
pAís nO MundO  
que MAis usA  
redes sOCiAis



A era do birô amigo

Completando 10 anos 
como empresário 
do setor de crédito e 
cobrança, tenho feito 
algumas reflexões 
sobre as principais 
transformações 
ocorridas no período 

Foi apenas quando abri 
meu próprio negócio, 
em 2012, que pude ter 

uma perspectiva mais geral da 
evolução do mercado. E de lá 
para cá, as mudanças foram 
enormes. Naquela época, 
a concessão de crédito era 
baseada em uma decisão bi-
nária: aprovado ou recusado. 
E ponto final. 

Era como pegar uma foto, 
analisar um momento con-
gelado. A alguém que tinha 
restrição era mais fácil negar o 
crédito e, por outro lado, para 
quem tinha “ficha limpa” era 
bem desafiador determinar o 
limite do crédito e a condição 
de pagamento.

Hoje, seria mais como ana-
lisar um filme, isto é, levar 
em consideração o histórico, 
o contexto e a dinâmica de 
comportamento do tomador 
de crédito para então decidir, 
de maneira mais ajustada, 
entre o sim e o não. Isso 
é possível graças a tantos 
bancos de dados associados 
a tecnologias que ajudam a 
compor um perfil, a definir 
um score (como chamamos a 
pontuação nos birôs de crédi-
to) e assegurar bons negócios 
para ambas as partes.

Antigamente, era mais 
restrito o acesso a dados de 
inadimplência. Unificados, 
formavam uma lista de conta-
tos valiosa para as instituições 
que ofereciam soluções às 
pessoas negativadas. Foi as-
sim que bancos e associações 
comerciais deram origem aos 
primeiros e mais famosos 
birôs do Brasil, mas essa fama 
veio sendo associada a uma 
imagem bem aterrorizante - 
ninguém queria nem imaginar 
ter seu nome “sujo”, listado no 
cadastro dessas instituições. 

Contudo, com a chegada do 
Cadastro Positivo em 2013, 
começou a acontecer uma 
transformação significativa, a 
meu ver. Não parecia justo que 
um bom pagador que, even-
tualmente, estivesse com um 
único boleto em atraso, tivesse 
um financiamento imobiliário 
negado, por exemplo. 

A novidade foi agregar 
informações abrangentes 
e positivas para - usando a 
mesma analogia de filme  - 
compor um documentário 
mais realista, em vez de se 
apegar a uma foto mal tirada. 
Começou assim a renovação 
da imagem dos birôs. Gosto 
da expressão “birô amigo”, 
pois atualmente eles têm um 
papel, de fato, muito mais 
colaborativo. 

Um bom score que estabe-
lece uma relação de confian-
ça e pode ajudar o tomador 
de crédito a conseguir taxas 
de juros mais baixas, ofertas 
especiais (de cartões de cré-
dito, por exemplo) e outros 
benefícios creditícios por ser 
um bom pagador. Na outra 
ponta, o ativo valioso para 
quem concede crédito são 
os “positivados”, um público 
que geralmente apresenta 
menos questões de ina-
dimplência e desgaste com 
cobrança.

O Cadastro Positivo é um 
avanço significativo, que 
pode impulsionar ainda mais 
a economia, principalmente a 
partir de 2019, quando ficou 
a critério particular solicitar 
o descadastramento. Além 
disso, a estreia do Open Fi-
nance também empoderou 
pessoas físicas e jurídicas em 
relação ao controle de dados e 
informação a ser usada pelas 
empresas credoras cada vez 
mais para beneficiar e não 
causar impedimentos para  
o cliente.

Por fim, pontuaria a evo-
lução tecnológica, tanto no 
sentido de análise quanto 
no de segurança da infor-
mação, como catalisador 
dessas transformações. Há 
muitas questões envolvidas 
na proteção e no controle 
de vazamento de dados, mas 
gosto de citar a biometria 
facial como uma das maiores 
aliadas da política antifraude. 

Com velocidade e precisão, 
essa tecnologia já é tão con-
fiável em garantir que uma 
pessoa é quem realmente 
diz ser que tem até validade 
jurídica. É certo que nada é 
completamente inviolável, 
mas, nesse caso, uma fraude 
é quase impossível - a não ser 
no imaginário dos filmes de 
ficção científica que contam 
com recursos improváveis 
mesmo nos próximos 100 
anos.

(*) - É CEO e fundador do birô de 
crédito Assertiva Soluções.

Hederson Albertini (*)

Information Officer que, em português, significa basicamente o cargo de 
Diretor de Informações. Isto, sendo aplicado nos mais diversos segmentos 
e áreas de atuação do mercado. O encontro é exclusivo para CIOs (Chief 
Information Officer), CEOs (Chief Executive Officer) e CFOs (Chief 
Financial Officer) e objetiva gerar novos relacionamentos e Networking 
entre estes profissionais. Isto, além de apresentar novas perspectivas 
sobre o uso da Tecnologia da Informação no meio empresarial. Saiba 
mais em: (www.ciocerrado.com.br).

E - Fruit Attraction 
Empresários do setor da alimentação, interessados em conhecer as 
principais tendências do mercado global de frutas e hortaliças e ter 
acesso às novas tecnologias de produção e comercialização, já podem 
se inscrever para participar da Fruit Attraction 2022, a segunda maior 
e mais importante feira de negócios de frutas e hortaliças do mundo. O 
Sebrae-SP organiza a missão empresarial e vai mentorar até 20 empresas 
para o evento em Madri, que acontece entre os dias 3 e 11 de outubro. 
Superada apenas pela Fruit Logistic Berlim, a Fruit Attraction reúne 
mais de 1,5 mil empresas expositoras e mais de 70 mil participantes 
de 120 países. Informações: (https://contato.sebraesp.com.br/fruit-at-
traction-2022/).

F - Eventos Cripto
A partir desta terça-feira (16), estará à venda o novo lote de ingressos 
para o ‘Bit In Rio by 2GO’, um dos maiores eventos sobre criptomoedas 
e blockchain da América Latina. É a versão carioca do BitSampa, confe-
rência que reúne regularmente os maiores especialistas de criptomoedas 
do Brasil, além de convidados internacionais. O evento vai ser realizado 
no dia 26 de novembro, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Vai 
contar com mais de 20 palestrantes em um evento de 10 horas que 
abordará temas diversos, desde o básico sobre Bitcoin e criptomoedas, 
passando por tokens não fungíveis (NFTs), metaverso, Blockchain Ga-
mes, finanças descentralizadas (DeFi) e muito mais. Outras informações: 
(vento.blinket.com.br/bit-in-rio).

G - Social Media 
Focada em oferecer capacitação gratuita nas mais variadas áreas do 
mercado, a startup Kultivi (www.kultivi.com), principal plataforma de 
ensino gratuito do Brasil, oferece o curso exclusivo “Social Media”. Com 

A - A Paixão Aquece
Criada para ajudar pessoas que vivem nas ruas nos dias frios de inverno, 
a campanha ‘A Paixão Aquece’ contou com o engajamento e contribuição 
da rede de concessionários Fiat, seus clientes e dos colaboradores da 
empresa. Parte do programa Fiat Comunità, a ação aconteceu durante 
o mês de julho e recebeu 65 mil itens para doação, como agasalhos, co-
bertores e artigos de higiene pessoal. As contribuições recebidas foram 
distribuídas para 125 entidades escolhidas, auxiliando milhares de pessoas 
em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil. A campanha foi criada 
levando em consideração que mais de 220 mil brasileiros são moradores 
de rua e com as frentes frias do inverno a situação se agrava.

B - Novos Negócios
A produção agrícola brasileira é cada vez mais pujante e peça-chave do 
desenvolvimento nacional e responsável por 27,4% do PIB. Em termos 
de comércio internacional, chama cada vez mais a atenção de consumi-
dores e empresários do mundo todo. O sucesso pode ser comprovado 
por meio do resultado obtido nos primeiros seis meses do ano, quando 
empresários e produtores do agro fecharam US$ 8,7 milhões em negó-
cios imediatos em eventos internacionais cuja participação brasileira 
foi organizada pela ApexBrasil. Além desse montante, a expectativa é 
de que negócios firmados nesses eventos também gerem US$ 7 bilhões 
nos próximos meses (https://apexbrasil.com.br/). 

C - Indústria Têxtil
A maior feira das Américas para a indústria têxtil, e uma das maiores  do 
mundo no segmento têxtil, está se aproximando. Com expectativa de 
receber mais de 400 expositores, a Febratex 2022 promete ser a maior 
edição da feira de todos os tempos. Também vai superar o número de 58 
países representados na última edição, contando inclusive com a força de 
indústrias texteis da Turquia. A 17ª Febratex acontece entre os próximos 
dias 23 a 26, no Parque Vila Germânica, em Blumenau (SC). Em paralelo, 
teremos a o Febratex Conecta, evento internacional que vai apresentar 
soluções inovadoras e sustentáveis para toda a cadeia produtiva da in-
dústria têxtil e de moda brasileira. Saiba mais: (www.febratex.com.br).

D - Encontro Exclusivo
Entre os próximos dias 25 e 28, na cidade de Pirenópolis, Goiás, acon-
tece o CIO Cerrado Experience 2022. A sigla CIO vem do termo Chief 

videoaulas dinâmicas e objetivas de acesso ilimitado 24 horas por dia, o 
curso aborda tópicos essenciais do segmento, divididos em disciplinas 
como branding, posicionamento de marca, mídias digitais, criatividade e 
produção de conteúdo, direção de arte, planejamento de feed, aplicativos, 
monitoramento de rede e análise de resultados. O curso é indicado para 
empreendedores que querem alavancar seu próprio negócio nas mídias 
sociais, profissionais que pretendem atuar no segmento e, também, 
social medias que queiram aperfeiçoar conhecimentos.  

H - Design em Tel Aviv
Entre os dias 4 e 9 de setembro, os israelenses conhecerão um pouco 
mais do Brasil. A Casa Brasil Israel, iniciativa da ApexBrasil, em parceria 
com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, reunirá empresas brasileiras que 
irão apresentar produtos de alta qualidade e competitivos para o mer-
cado israelense nos setores de alimentos & bebidas, agronegócios; casa 
& construção; tecnologia; jogos eletrônicos; moda; e economia criativa. 
Além de fortalecer a imagem do país como um destino turístico, cultural 
e competitivo no mercado global, a Casa Brasil, a ser organizada na região 
do Porto de Tel Aviv (Hangar 11), também terá em sua programação 
a realização de rodadas de negócios entre importadores israelenses e 
exportadores brasileiros (https://apexbrasil.com.br/).

I - Azeites Jovens 
A Fazenda Serra dos Tapes, de Canguçu (RS), iniciou a venda dos 
Azeites de Oliva Extravirgem ‘Potenza Blend Frutado’ e ‘Blend Inten-
so’ (medalha de ouro no Concurso Mundial de Azeites de Nova York) 
no varejo físico em supermercados de São Paulo, Rio e Porto Alegre. 
Até o final do ano, a meta é que os azeites estejam à venda em outras 
importantes cidades de todo o país. Potenza foi a palavra escolhida 
para reforçar a transição do paladar do consumidor, que acostumado 
a consumir azeites de safras antigas e sem intensidade, passa a conhe-
cer a potência dos azeites jovens e extravirgens, produzidos no ano. 
Essa mudança tem os blends frutados e intensos como protagonistas. 
medalha de ouro no Concurso Mundial de Azeites de Nova York (www.
fazendaserradostapes.com.br).

J - Terminal de Fertilizantes
A Andali S/A, joint venture formada pelas empresas CHS Agronegócios, 
BRFértil Fertilizantes e holdings fundadoras, e a Rumo, maior operadora 
de ferrovias do Brasil, acabam de inaugurar um terminal ferroviário de 
transbordo e uma misturadora de fertilizantes em Rio Verde (GO). Com 
a nova infraestrutura, será possível a movimentação de fertilizantes a 
partir do Porto de Santos até Goiás, por meio da Malha Central (Fer-
rovia Norte-Sul) administrada pela concessionária. Com investimentos 
de R$ 160 milhões por parte da Andali S/A, o empreendimento amplia 
a capacidade operacional da empresa na região Centro-Oeste, reduzin-
do custos na cadeia de fertilizantes e gerando avanços na logística do 
agronegócio brasileiro (www.andali.com.br). 
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A perspectiva é que o 
turismo restabeleça 
o nível de ocupação 

de antes da pandemia a 
partir do início do período de 
contratações para a próxima 
alta temporada, encerrando 
2022 com 319,4 mil postos 
de trabalho criados.

Para o setor de serviços, 
a despeito da aceleração 
de preços, a entidade re-
visou de 1,9% para 2,5% a 
previsão de alta do volume 
de receitas deste ano em 
relação a 2021. O volume de 
receitas do setor de serviços 
cresceu 0,7%, em junho, 
em relação a maio de 2022, 
de acordo com a pesquisa  
divulgada pelo IBGE. Em 
relação ao mesmo mês do 
ano anterior, a alta de 6,3% 
foi a 16ª seguida. O maior 
destaque são os avanços 
de 3% nos serviços gerais 

A perspectiva é que o turismo restabeleça o nível de ocupação de 
antes da pandemia.
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Desemprego 
registra queda em 
22 unidades da 
federação

A taxa de desemprego caiu 
em 22 das 27 unidades da 
federação no 2º trimestre, na 
comparação com os 3 primeiros 
meses do ano. Os dados são da 
pesquisa  divulgada pelo IBGE. 
O maior recuo no trimestre foi 
registrado no estado de To-
cantins, com menos 3,8 pontos 
percentuais. Pernambuco caiu 
3,5 pontos percentual e Alago-
as, Pará, Piauí e Acre também 
se destacaram, todos com 
quedas de cerca de 3 pontos. 
Apesar das quedas, o Nordeste 
permanece com a maior taxa de 
desocupação entre as regiões, 
de 12,7%. 

Por estado, o maior índice 
de desemprego é o da Bahia 
(15,5%), seguido de Pernambu-
co (13,6%) e Sergipe (12,7%). 
Os menores índices estão em 
Santa Catarina (3,9%), no Mato 
Grosso (4,4%) e no Mato Grosso 
do Sul (5,2%). Registraram 
estabilidade na taxa o Distrito 
Federal, Amapá, Ceará, Mato 
Grosso e Rondônia. De acordo 
com o IBGE, a desocupação 
entre mulheres (11,6%) e en-
tre pessoas pretas (11,3%) e 
pardas (10,8%) continua acima 
da média nacional. A taxa entre 
pessoas brancas ficou em 7,3% 
e o desemprego atinge 7,5% dos 
homens (ABr).

O presidente do Banco 
Central (BC), Roberto 
Campos Neto, disse que 
não é verdade que os ban-
cos estão perdendo dinhei-
ro com o Pix. De acordo 
com ele, as instituições 
financeiras participaram 
do desenvolvimento da 
ferramenta de pagamento. 
Além disso, as eventuais 
perdas de receita nas tran-
sações são compensadas 
pela abertura de novas 
contas bancárias e pela 
menor circulação de papel 
moeda.

“Eu quero já dizer que 
não é verdade que os 
bancos perdem dinheiro 
com o Pix. Inclusive, a 
gente deve, em algum 
momento, soltar algum 
tipo de estudo mostrando 
isso. Você tem uma perda 
de receita em transferên-
cia, mas, por outro lado, 
novas contas são abertas, 
novos modelos de negócio 
são gerados, você retira 
dinheiro de circulação, o 
que é um custo enorme 

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
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Turismo e serviços: estimativa é 
de crescimento de 4,3% e 2,5%

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) revisou de 3,5% para 4,3% a expectativa de crescimento 
do turismo, em relação ao ano passado, por conta da tendência de atendimento à demanda reprimida 
nos últimos anos

acusava variação de 8,7%. 
“O setor de serviços apre-
senta crescimento de 7%, o 
maior em relação ao nível de 
atividade verificado antes 
do início da crise sanitária”, 
conclui Tadros.

Tomando-se como termô-
metro o fluxo de aeronaves, 
nos 10 principais aeroportos 
do país – responsáveis por 
quase 7 em cada 10 voos 
diários –, após uma queda de 
89% durante a primeira onda 
da pandemia, iniciou-se um 
consistente processo de re-
cuperação. Bentes analisa: 
“esse fluxo diário ainda está 
15% abaixo do verificado no 
início de 2020, mas os aero-
portos com vocação para o 
atendimento de demandas 
regionais já recuperaram o 
movimento habitual”, afirma 
o economista da CNC Fabio 
Bentes (Gecom/CNC).

prestados às famílias, de 
2,4% nos transportes terres-
tres e de 2,2% nos serviços 
técnico-profissionais. 

“Além da volta da circu-
lação normal das pessoas 
após a pandemia, que tem 
impulsionado essas ati-
vidades desde a segunda 
metade do ano passado, 

os preços dos serviços 
ainda não sofreram todo o 
choque esperado, mesmo 
tendo acelerado significa-
tivamente nos últimos me-
ses”, explica José Roberto 
Tadros, presidente da CNC. 
Para um IPCA de 11,9% no 
acumulado de 12 meses até 
junho, o grupo “serviços” 

BC: não é verdade que bancos 
perdem dinheiro com Pix

para o banco, você aumenta 
a transação, então o transa-
cional aumenta”, disse, em 
palestra na 32ª edição da 
Febraban Tech, na capital 
paulista.

O presidente do BC res-
saltou que os bancos en-
tenderam, no processo de 
construção do Pix, que o 
sistema seria de “ganha-
ganha”, ou seja, todos os 
participantes sairiam no 
lucro, e ajudaram na divul-
gação da ferramenta. “O 
sistema foi construído por 

todo o sistema financeiro. 
Os bancos ajudaram muito, 
botaram propaganda boni-
ta, fizeram um marketing 
muito bom”.

Campos Neto ressaltou 
que a intenção do BC é 
aumentar a participação 
da sociedade no siste-
ma bancário nacional. “A 
gente quer ‘bancarizar’, 
a gente quer competição 
com inclusão, não é sobre 
se está ganhando ou está 
perdendo, todo mundo 
está ganhando” (ABr).
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OpiniãO

Investir para 
vencer a inflação

Há, no Brasil, uma 
grande parcela 
de investidores 
conservadores, que 
preferem opções com o 
menor risco possível. 

E a expressão “guardar 
o dinheiro embaixo 
do colchão”, muitas 

vezes, é a prioridade – sen-
do ou não uma simbologia. 
Um dos principais projetos 
de quem poupa é a compra 
da sonhada casa própria. E, 
quem busca uma boa ren-
tabilidade, pode recorrer 
aos fundos imobiliários ou 
à aquisição de imóveis para 
diversificar sua carteira. Os 
tempos mudam e com eles 
também os costumes. Man-
ter os recursos embaixo do 
colchão não é considerado 
um bom caminho. 

Será que vale a pena apos-
tar em uma moeda como 
o dólar, por exemplo? É 
importante lembrar que o 
Brasil é o local em que o 
dólar mais perdeu valor em 
2022, de acordo com levan-
tamento da Economática, 
que compara moedas de 25 
países, entre emergentes 
e desenvolvidos. Desde o 
começo do ano, até maio, 
o dólar teve desvalorização 
de 14,77%. Portanto, em 
termos de investimento a 
médio prazo, acumular dó-
lares hoje equivale a perder 
dinheiro.

O cenário mundial não 
é animador. Enfrentamos 
uma guerra, sem indicação 
para término animadora no 
horizonte, que faz disparar 
o preço do petróleo. Em 
outras palavras, embora o 
dólar continue sendo a mo-
eda mais forte do mundo, o 
quadro global pede cautela.

A isso devemos acres-
centar um fator-chave: a 
inflação, que nos últimos 
anos parecia ser um proble-
ma quase exclusivamente 
brasileiro e de países com 
economias mais vulnerá-
veis, hoje se estende a boa 
parte do planeta como con-
sequência dos pacotes de 
estímulo e da alta emissão 
de governos no curso da 
pandemia.

Em maio, por exemplo, 
os preços subiram 8,1% na 
zona do euro, superando 
pela primeira vez um au-
mento anual de oito pontos 
percentuais, desde que o 
Eurostat, gabinete europeu 
de estatísticas, começou a 
fazer seus registros. Sem fa-
lar na alta dos juros promo-
vida pelos Estados Unidos, 
para conter a inflação – um 

alerta para a recessão, que 
preocupa o mundo todo.

Voltando ao dólar: a mo-
eda norte-americana até 
pode ser considerada um 
bom refúgio, se precisarmos 
de capital de curto prazo. 
Mas o que acontece se qui-
sermos fazer esse dinheiro 
render ao longo do tempo? 
Nesse caso, o desafio não 
será apenas vencer a in-
flação local, mas também 
a depreciação das moedas 
internacionais.

Convém, então, pensar 
em ativos que ganhem valor 
ao longo dos anos, acima 
do ritmo inflacionário, que 
funcionem em macroeco-
nomias estáveis e no qua-
dro de regulamentações 
claras; mercados-alvo que 
suportem flutuações tem-
porárias - pandemia, guerra, 
inflação, entre outros - e que 
ofereçam ao investidor um 
retorno moderado, seguro 
e, se possível, diversificado, 
o que se consegue ao longo 
de longos ciclos econômicos 
(aproximadamente cinco 
anos). 

Investir em imóveis tem 
se mostrado uma proteção 
contra a inflação porque sua 
valorização aumenta ao lon-
go dos anos, principalmente 
nos países desenvolvidos.

Especialistas sempre 
apontam a liquidez – ou a 
falta dela – quando se fala 
em investimento em imó-
veis. Para os momentos de 
incerteza, o indicado é ter 
a reserva de emergência à 
mão.

Por outro lado, se o obje-
tivo é gerar um resguardo 
para uma aposentadoria de 
longo prazo, a rentabilidade 
deve ser a prioridade. O 
risco é outro ponto impor-
tante. Quem oferece um re-
torno mensal de 30% sobre 
um investimento também 
deve explicar os grandes 
riscos que essa operação 
acarreta.

Encontrar opções que 
minimizem o risco e gerem 
retornos aceitáveis pode 
ser mais difícil do que em 
outras latitudes, mas as 
atuais ferramentas digitais 
abrem mais opções, com 
alternativas transparentes e 
confiáveis, que também são 
fáceis de operar a partir de 
um smartphone. O investi-
dor está mais empoderado 
e com um leque de possi-
bilidades maior, e isso já é 
digno de comemorar.

(*) - Formada em Administração de 
Empresas pela Universidade de San 

Andrés, mestre em Economia pela 
Eseade, e prêmio Globant Awards - 

Women that Build, é co-fundadora e 
COO da Bricksave.

Sofia Gancedo (*)

News @
Plataforma de ensino oferece curso gratuito 
de Social Media
@Na última década, as plataformas de mídias sociais, entre elas Facebook e 

Instagram, se tornaram grandes instrumentos para promoção de negócios, 
iniciativas sociais e, até mesmo, projetos pessoais, gerando um canal de comu-
nicação direto com o público, motivando a profissionalização do gerenciamento 
dessas redes e criando uma nova categoria no mercado de trabalho. Mas para 
ser um social media, profissional responsável por criar conteúdo e gerenciar 
postagens para impulsionar marcas e pessoas no universo digital, é preciso 
muito conhecimento e dedicação. Focada em oferecer capacitação gratuita nas 
mais variadas áreas do mercado, a startup Kultivi (www.kultivi.com), principal 
plataforma de ensino gratuito do Brasil, oferece o curso exclusivo “Social Media”. 
Com videoaulas dinâmicas e objetivas de acesso ilimitado 24 horas por dia, o 
curso aborda tópicos essenciais do segmento, divididos em disciplinas como 
branding, posicionamento de marca, mídias digitais, criatividade e produção de 
conteúdo, direção de arte, planejamento de feed, aplicativos, monitoramento de 
rede e análise de resultados. Além do curso completo em vídeo, os alunos 
tem acesso a slides, exercícios, exemplos práticos e todo o material de 
apoio para garantir o melhor aproveitamento do curso.

TI

Reconhecimento da palma da 
mão: ainda menos privacidade 
A Amazon está expandindo a utilização de sua tecnologia de reconhecimento da palma da mão para mais 
lojas da rede Whole Foods, de sua propriedade. 

Vivaldo José Breternitz (*)

A ideia é que o pagamento das 
compras seja feito simples-
mente exibindo a palma da 

mão a um leitor; é necessário um 
cadastramento prévio, efetuado 
em qualquer loja da rede que use 
essa tecnologia, fornecendo os 
dados de um cartão de crédito e 
um número de telefone. 

O objetivo da Amazon é facili-
tar o checkout, economizar mão 
de obra e, evidentemente, obter 
mais dados de seus clientes. Nesse 
sentido, há informes dando conta 
que a aquisição da iRobot, fabri-
cante dos robôs aspiradores para 
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Google e Microsoft são alvos de páginas 
falsas para minerar criptomoedas

O Netskope Threat Labs identificou 
que ao longo de 2022 os hackers au-
mentaram a sofisticação em técnicas 
de SEO para impulsionar o alcance de 
sites maliciosos em mecanismos de 
busca e em hospedagem de páginas 
falsas no Google Sites e Azure Web 
App. O objetivo da ação é ganhar 
a confiança das vítimas e ampliar 
as chances de sucesso no roubo de 
credenciais de acesso em sites de 
transações de criptomoedas. 

Nesta campanha, os alvos foram 
Coinbase, Kraken, Gemini e Meta-
mask - listadas no topo do ranking da 
Forbes entre melhores corretoras de 
criptomoedas do mundo. A técnica 
consiste em criar páginas cuidado-
samente elaboradas, incluindo até 
mesmo seções de FAQ, e investir 
em perfis falsos para interagir em 
comentários em sites e blogs com 
os links maliciosos. Dessa forma, im-
pulsionam o alcance desses sites de 
phishing, fazendo com que apareçam 
como primeira opção em mecanismos 
de buscas quando a vítima tentar 
localizar a página verdadeira – mais 
um drible estratégico, agora com a 
sofisticação do SEO, ou seja, com as 
palavras chaves mais buscadas para 
aquelas páginas.

No próximo passo dessa campanha, a 
vítima é direcionada para sites que exi-
gem diferentes opções para prosseguir 
com a ação, como o clássico login e senha. 
No caso da Gemini, ao tentar o login a 
vítima é direcionada a uma página de 
autenticação de múltiplos fatores (MFA) 
e depois a um chat com um usuário que 
solicita confirmação de informações. Já 
nos registros com a Metamask, foi iden-
tificada também a opção de importar 
uma carteira de criptomoeda, que exigirá 
a recuperação da “palavra secreta” de 
segurança. Todas as opções direcionam 
para páginas maliciosas que concluirão 
o roubo com sucesso.

A recomendação para não se tornar 
mais uma vítima deste cibercrime 
crescente é, em primeiro lugar, digitar 
diretamente no navegador a URL do 
site que será acessado e nunca inserir 
as credenciais após clicar em um link. 
Para as empresas, os especialistas 
recomendam o uso de secure web 
gateway (SWG), capaz de detectar 
e bloquear phishing em tempo real.

A análise com mais detalhes e 
imagens está disponível em https://
www.netskope.com/blog/abusing-
-google-sites-and-microsoft-azure-
-for-crypto-phishing
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limpeza doméstica Roomba, visa 
permitir à Amazon conhecer o 
layout das casas de seus usuários.  

Sempre preocupada em minimi-
zar as justas observações quanto a 
ataques à privacidade, a Amazon 
afirma que as imagens das palmas 
da mãos de seus clientes coletadas 
nas lojas não são armazenadas 
localmente, mas sim criptografa-
das e enviadas a um servidor na 
nuvem – isso deve ser verdade, 
mas não tem qualquer importância 
em termos de proteção da priva-
cidade. 

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

Do home office para o home office
Do home office viemos, para o home office vamos. Ainda 

que os protocolos de saúde para o combate à pandemia do 
Coronavírus (que ainda existe) estejam aos poucos nos dei-
xando, não mais usaremos mais máscaras (mesmo em locais 
fechados), a vida não voltará mais a ser como era antes.

Um estudo da Cisco, player de tecnologia, confirma que 
trabalho o híbrido traz felicidade. A pesquisa, do mês de 
abril deste ano, realizada globalmente, aponta que 82% 
dos trabalhadores dizem que a capacidade de trabalhar 
em qualquer lugar os tornou mais alegres. Soma-se a isso o 
fato de que mais de 5 mil vagas para trabalho remoto estão 
sendo oferecidas por diversas empresas de todo o Brasil, 
é o que indica um levantamento de abril da plataforma de 
empregos Catho. A maioria delas no setor de tecnologia, 
mas também existem vagas para as áreas de Saúde, Admi-
nistração e Hotelaria.

Já um levantamento da Citrix, importante player de sof-
tware americano, deste mês, feito em sete países, aponta 
que 54% dos trabalhadores brasileiros não querem voltar 
ao presencial para evitar os custos de locomoção dentre os 
vários outros motivos. Com o resultado, o Brasil aparece na 
terceira posição do ranking de sete países consultados pela 
pesquisa. No total, foram consultados 5 mil trabalhadores. 
No entanto, toda flexibilidade traz desafios para o mundo 
corporativo. Neste caso, é a falta de troca entre as pessoas 
que podem afetar as relações comerciais.

Numa época em que nossas “timelines” são invadidadas 
por viagens espaciais, Metaverso e NFTs, acredito que o 

principal pilar é a recriação de elos de confiança entre 
pessoas neste novo ambiente primordialmente virtual e em 
constante transformação. O mundo corporativo precisará 
‘reaprender como se vender’ e estreitar relacionamentos 
que começarão, majoritariamente, com pessoas que se 
conhecerão via plataformas de conferências com a câmera 
desligada. Essa demanda nítida por liberdade de movimen-
tação e escolhas, é o grande desafio de nossa geração de 
líderes corporativos.

Uma pesquisa também de abril/2022 da consultoria 
de RH EDC Group identificou que 91% dos participantes 
disseram que mudaram seu propósito de vida durante a 
pandemia. Dentro do universo de participantes, 62,3% 
relataram estar mais focados em oportunidades que faci-
litam o equilíbrio com atividades pessoais como a prática 
de exercícios. Para passar mais tempo com a família, as 
jornadas de trabalho flexíveis são a meta de 51%.

O modelo único presencial de trabalho foi sepultado 
pela pandemia. O formato ideal depende de cada em-
presa, da sua natureza e do perfil de cada profissional. 
Para reter talentos e, principalmente, criar um ecos-
sistema harmônico e sustentável, os líderes precisam 
estar atentos a todas essas nuances. Além disso, não 
podemos esquecer que as necessidades são dinâmicas 
e as companhias precisam pensar rápido, agir rápido e, 
principalmente, ter resiliência na reconstrução dos seus 
novos modelos de trabalho.

(Fonte: Alex Takaoka é Head Customer Engagement da Fujitsu do Brasil).
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Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

3º Subdistrito - Penha de França
Dr. Mario Luiz Migotto - Oficial Interino

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: ADRIANO DOS SANTOS BISPO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 13/06/1990, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ailton Senhorinho Bispo e de 
Maria Ligia Pereira dos Santos Bispo. A pretendente: KEROLYN MAYHUME MORAIS DE 
ASSIS, profissão: consultora digital, estado civil: solteira, naturalidade: em Franca, SP, 
data-nascimento: 01/12/1994, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Jose Patrocinio de Assis e de Maria Candida de Morais Alves.

O pretendente: DANILO FERREIRA DE MELO, profissão: analista de dados, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 15/10/1994, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Pedro Ferreira de Melo e 
de Josefa Ferreira da Silva. A pretendente: THALITA LOPES SALVADORI, profissão: 
desenvolvedora de software, estado civil: solteira, naturalidade: em Santos, SP, data-
nascimento: 08/05/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Silvio Silva Salvadori e de Roseli Lopes Salvadori.

O pretendente: DIOCLECIO GUIMARÃES VIEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 17/01/2002, residente e domici-
liado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Percivaldo de Souza Vieira e de Maria 
Francisca Santos Guimarães. A pretendente: JANAINA DE JESUS SOUSA, profissão: 
gerente de restaurante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, 
data-nascimento: 13/05/1988, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Josimar Paulino de Sousa e de Angelica Maria de Jesus.

O pretendente: RODRIGO GOMES CORREIA, profissão: músico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 25/04/1993, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco Silva Correia e de Maria Jose Gomes 
Correia. A pretendente: MAYARA LOUISE MOSTARDA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 05/03/1993, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Luis Carlos da Silva 
Mostarda e de Marcia Francisca Amaro Mostarda.

O pretendente: CAIO AUGUSTO LEITE SANTOS, profissão: auxiliar de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 02/06/1998, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Kassius Augusto dos Santos e de 
Fabiana Leite Santos. A pretendente: SAMARA CORREA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 21/07/1994, residente 
e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Aparecido Correa e de Dirce de Souza Correa.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE DE MENEZES, profissão: gerente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 13/10/1994, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jose Claudio 
Prata de Menezes Junior e de Andreia de Almeida Henrique. A pretendente: MARIANA 
MARQUES CALDEIRA, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 04/04/1993, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Pedro Marques Caldeira e de Edina Benedita Pereira.

O convivente: JOÃO NUNES TORRES, profissão: técnico de raio-X, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 23/06/1944, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Salvador Torres e 
de Dilza Nunes Torres. A convivente: AMABILE MONTALVO GUILHERMO, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 
18/11/1950, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Lazaro 
Guilhermo e de Mercedes Montalvo Guilhermo.

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: EDUARDO JOSE QUINTERO SAEZ, de nacionalidade venezuelana, 
profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido na Venezuela, no dia (27/10/1992), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Henry Eduardo Algarin 
Izturiz e de Yexi Marilin Quintero Saez. A pretendente: CAROLINE DA SILVA ROCHA, de 
nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em Taubaté - 
SP, no dia (13/02/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Carlos Afonso Rocha e de Patrícia Gomes da Silva.

O pretendente: SAULO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
administrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/08/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valmir Ferreira da 
Silva e de Cleide Oliveira Ferreira da Silva. A pretendente: KELLY SOUSA CORTEZ, de 
nacionalidade brasileira, profissão arquiteta e urbanista, estado civil solteira, nascida em 
Diadema - SP, no dia (23/09/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Ricardo Cesar Marques Cortez e de Angélica dos Santos Sousa Cortez.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

O segundo semestre já começou e, com 
ele, especialistas já traçam suas previsões 
sobre as tecnologias que prometem trazer 
inovações e transformar a realidade de 
empresas e pessoas. Com base no que diz 
a consultoria Gartner, as organizações de-
verão desenvolver seus próprios métodos 
para acompanhar o ritmo frenético das 
mudanças tecnológicas. 

“Sendo assim, todas as equipes (e não 
somente as de TI) precisam estar capacita-
das para enfrentar os desafios e modificar 
o cenário atual. Isso porque as inovações 
ainda chegam mais rápido do que a maioria 
das empresas consegue acompanhar”, 
afirma Marcelo Zanatto, diretor de TI da 
FortBrasil, administradora de cartões de 
crédito especialista em plásticos private 
label. Ele  preparou uma lista de tecno-
logias que devem ditar as tendências nos 
próximos seis meses. Confira: 
 1) Bots - São uma grande aposta 

para este semestre. Segundo in-
formações divulgadas pelo Gartner, 

48% dos CTOs admitem que já im-
plantaram ou desejam implantar a 
tecnologia até o fim de 2022, o que 
pode gerar uma movimentação de 
US$ 62,5 bilhões no mercado.

  Atualmente, a FortBrasil já utiliza 
essa tecnologia em suas platafor-
mas. Em 2020, a empresa apos-
tou em atendimento por meio de 
chatbots, com diversos canais de 
atendimento. O atendimento digital 
da FortBrasil retém hoje mais de 
96% das demandas dos clientes 
lembrando. Em 2020, não existia 
retenção.

 2) NFC - É uma tecnologia de comuni-
cação sem fio presente em diversos 
smartphones. Seu funcionamento 
se difere do Bluetooth e Wi-Fi por-
que requer a aproximação de dois 
dispositivos. É com essa tecnologia 
que possibilita o pagamento via 
smartphone com os wallets, como 
“Apple Pay” ou “Samsung Pay”.

  A tecnologia em si não é uma novi-
dade, mas muitas empresas já estão 
com aparelhos preparados para a 
utilização dessa tecnologia. Dentro 
de dois anos a maioria da popula-
ção brasileira já terá tal tecnologia, 
abrindo as portas para acabar de 
vez com os cartões físicos. 

 3) BNPL - ‘BuyNow, Pay Later’, tam-
bém conhecido pela sigla BNPL, 
é um modelo de pagamentos que 
segue uma lógica bem conhecida da 
população brasileira: a dos crediá-
rios. Porém, podemos até considerar 
que seja uma versão 2.0 do carnê, 
muito mais tecnológica e condizente 
com a transformação digital.

  Soluções como BNPL podem ser 
uma boa porta de entrada para co-
nhecer novos clientes e testar seu 
comportamento antes de inseri-los 
em um mundo de cartão de crédito. 
-  Fonte e outras informações: (www.
fortbrasil.com.br).

Eduardo L’Hotellier (*)
 

Não fico surpreso com 
tamanha repercus-
são, pois este merca-

do representa uma oportuni-
dade de receita de até US$ 
13 trilhões até 2030, segundo 
o relatório Citi sobre Meta-
verse and Money, de 2022. 

O fato é que neste uni-
verso de inovação, a única 
certeza é que o metaverso 
consolida um movimento 
que já acontece há décadas: 
a digitalização da vida.

Ainda de acordo com o 
relatório, a economia do 
metaverso pode se expandir 
significativamente, e uma 
das principais razões seria 
a adoção em massa da tec-
nologia. 

De forma mais clara, isso 
significa que os amigos das 
redes sociais são mais pre-
sentes do que os amigos de 
porta, ou que as reuniões 
online vêm substituindo 
os longos trajetos de des-
locamento até o trabalho. 
Além disso, os economistas 
estimam que cerca de 5 
bilhões de pessoas podem 
fazer uso do metaverso no 
futuro, sendo que a popu-
lação mundial atual é de 8 
bilhões de pessoas. 

Porém, tenho notado que 
um dos maiores equívocos 
cometidos quando se aborda 
sobre o metaverso é defi-
ni-lo exclusivamente como 
um local virtual, quando na 
verdade, trata-se primeira-
mente de um novo tempo. 
Explicando melhor, esse 
movimento todo não acon-
teceu da noite para o dia, 
ou quando foi anunciado o 

Os economistas estimam que cerca de 5 bilhões de pessoas podem 
fazer uso do metaverso no futuro.

Descomplicando o metaverso
Desde que o Facebook anunciou o desenvolvimento de um projeto sobre o metaverso, muitas 
expectativas e teorias têm surgido sobre como esse movimento vai impactar a sociedade

as começaram a perceber 
diversas vantagens em ser 
atendido por um psicólogo 
ou fazer uma atividade física 
sem precisar sair de casa e 
com o auxílio de um personal 
trainer, tudo de forma re-
mota. Esse comportamento 
veio para ficar e agora, de 
qualquer lugar, muito mais 
pessoas já otimizam tempo, 
dinheiro e recursos em suas 
vidas cotidianas. 

Se pararmos para pensar, 
em uma cidade movimen-
tada como São Paulo, por 
exemplo, o tempo de deslo-
camento é muito significati-
vo e poder otimizar muitas 
atividades remotamente 
tem sido benéfico tanto 
no âmbito pessoal quanto 
profissional. O metaverso, 
em suas diversas facetas, 
vem possibilitando o uso da 
tecnologia de forma inova-
dora para resolvermos cada 
vez mais questões do dia a 
dia, sendo na verdade um 
recurso facilitador, assim 
como a contratação de ser-
viços online que tende a se 
tornar ainda mais comum 
para os brasileiros nos pró-
ximos anos. 

E assim, gradativamente, 
vamos nos adaptando e 
notando as vantagens de 
cada mudança que surgir. 
Ah, e assim como hoje não 
referimos aos usuários de 
internet como “internautas” 
provavelmente no futuro não 
falaremos que estamos no 
“metaverso” - será simples-
mente a nossa realidade.

(*) - É fundador e CEO do GetNinjas, 
maior aplicativo para contratação de 

serviços no Brasil.
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investimento pelo Facebook, 
mas vem acontecendo de 
forma gradual há décadas. 
Inclusive, concordo com 
uma citação feita por Shaan 
Puri, e que foi publicada no 
Twitter, onde ele aponta que 
o metaverso é “o momento 
em que a nossa vida digital 
vale mais para nós do que a 
vida física”. 

Eventualmente, a distin-
ção entre vida virtual e vida 
real será cada vez menos 
significativa. Os jogos têm 
servido de maior experimen-
to para o uso do metaverso, 
mas esta não é a sua única 
finalidade. No âmbito corpo-
rativo, por exemplo, as em-
presas podem se beneficiar 
cada vez mais também, seja 
por meio da interação com 
o time interno, contato com 
parceiros, vendas, marke-
ting, eventos, entre outros. 

Outro sinal perceptível 
desta mudança e que está 
relacionada ao nosso atu-
al cotidiano é a forma de 
consumo. Em 2008, 45% 
das crianças de 6 a 12 anos 

praticavam esportes coleti-
vos regularmente, segundo 
a Sports & Fitness Industry 
Association. Em 2018, ape-
nas 38%. E em setembro de 
2021, o número diminuiu 
para 28%. Em contrapartida, 
nos últimos anos a forma de 
nos relacionarmos com a 
tecnologia também mudou, 
sendo que estamos cada vez 
mais conectados. 

Para se ter uma ideia, 
mais de 70% dos brasilei-
ros acessam regularmente 
alguma rede digital e 97% 
deles utilizaram o celular 
como dispositivo de acesso 
à internet, segundo pesquisa 
da TIC Domicílios (2018). 
Percebemos uma transfor-
mação acontecendo no setor 
de serviços também, princi-
palmente nos últimos dois 
anos. A pandemia impactou 
diretamente este segmento e 
intensificou a união do online 
com o offline, que passaram 
a se complementar em seus 
aspectos mais positivos. 

Por um lado, durante o 
isolamento social as pesso-

Tendências tecnológicas para este 
segundo semestre

Em um planeta saturado pela 
atividade humana, jamais foi tão 
crucial para empresas terem 
seus negócios pautados por 
melhores práticas ambientais, 
sociais e de governança quanto 
agora. Hoje, já não basta ter 
menos impacto, é necessário 
começar a regeneração e criar 
novos hábitos! E nada afeta 
tão imensamente o meio am-
biente, a saúde pública e o uso 
do solo quanto a produção de 
alimentos.

“É necessário entender o 
momento atual para substituir 
esse modelo insustentável 
para garantir um futuro viável 
para todos. Apesar do imenso 
impacto global da produção de 
carne, nenhum país do mundo 
tem uma estratégia para redu-
zir o consumo ou transformar 
a produção, segundo o Meat 
Atlas 2021”, afirma Ailin Aleixo, 
co-fundadora da Akuanduba, 
primeira consultoria ESG de so-
luções estratégicas e iniciativas 
que impactem positivamente o 
planeta.

Com isso, a criação de 
animais também deve sentir 
impactos como, por exemplo, o 
gado bovino, galinhas e suínos 
que passarão a sofrer estresse 
térmico durante boa parte ou 
quase todo o ano no país. Se 
a produção global de carne e 
laticínios fosse gradualmente 
reduzida até zerar durante 
os próximos 15 anos, seria 
o mesmo que “cancelar” as 
emissões de gases do efeito 
estufa geradas por todos os 
outros setores econômicos por 
30 a 50 anos, de acordo com a 
PLOS Climate. 

Para mudar esse atual mo-
delo de produção de alimen-

tos, surgiu o Plant-Based, um 
novo, necessário e promissor 
segmento alimentício a base 
de plantas que veio para ficar 
- em 2021, a categoria teve um 
crescimento de 56% no Brasil, 
segundo a Nielsen Retail Index. 
Várias pesquisas apontam para 
o quanto o mercado plant-based 
deve crescer e se expandir nos 
próximos anos, causando um 
grande impacto na alimentação 
mundial. 

Em 2020, foram investidos 
3.1 bilhões de reais no segmen-
to em todo o mundo, de acordo 
com a The Good Food Institute; 
O negócio Plant-Based cresce 
mais de 7% ao ano e terá uma 
expansão anual média de qua-
se 12% até 2027, conforme 
cálculo do Meticulous Market 
Research. Em 2020, o comércio 
de produtos lácteos vegetais e 
alternativas à proteína animal 
chegou a US$ 29,4 bilhões, a 
projeção é que alcance US$ 
162 bilhões de dólares até 
2030, correspondendo a 7,7% 
do mercado global de proteínas.

 Enxergando esse cenário 
atual da produção de alimentos, 
a demanda de consumidores 
conscientes apresenta um 
crescimento vertiginoso e mui-
tos deles cobram alternativas 
sustentáveis das empresas. 

“Hoje, o consumidor é muito 
mais exigente, informado e 
consciente do que antes em 
relação ao impacto que o mo-
delo atual de alimentação pode 
causar ao meio ambiente. Por 
isso, há uma forte demanda 
para que os modelos de produ-
ção tenham alternativas mais 
sustentáveis e humanizadas”, 
completa Fabio Zukerman, co-
fundador da Akuanduba. 

Por que a produção de alimentos 
está se tornando insustentável?
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AGRO

A Frigol alcançou faturamento de R$ 970 milhões no segundo trimestre 
do ano, crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2021. A 
receita líquida foi 19,5% maior, atingindo R$ 893 milhões. Já o EBITIDA 
atingiu R$ 85 milhões, aumento de 37% na comparação anual, com uma 
margem de 9,5%. Crescendo com rentabilidade, a companhia teve lucro 
líquido de R$ 50,8 milhões, 33% acima do mesmo período do ano passado, 
com margem de 5,7%. “As principais alavancas para os resultados foram 
volume e preço. O volume total vendido cresceu 12% e a exportação 
cresceu 17% na comparação entre o segundo trimestre de 2022 e 2021. 
No mesmo período, o preço vendido para o mercado externo cresceu 
cerca de 22%”, explica Eduardo Masson, CFO da Frigol.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) realizará 
ao longo do segundo semestre de 2022 vistorias em áreas beneficiadas 
pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) nos 
estados do Paraná, Rio Grande do Sul, de Sergipe e da Bahia. Os téc-
nicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), ligada ao 
Mapa, irão percorrer as lavouras checando os dados declarados pelos 
profissionais encarregados da comprovação de perdas do Proagro. 

Com o objetivo de atender à alta demanda do mercado interno por produtos 
agrícolas naturais, a Agropaulo Agroindustrial, empresa do Grupo Telles, 
acaba de lançar no mercado dois novos adjuvantes: o Azanat e o Natfix, 
produtos inéditos elaborados a partir de óleos essenciais que auxiliam no 
combate a pragas e doenças. Encontrados em raízes, folhas, flores e frutos 
das plantas aromáticas, os óleos essenciais são substâncias sintetizadas, 
armazenadas e liberadas por elas (https://www.agroppaulo.com.br/).

Francisco Matturro, Secretário de Agricul-
tura e Abastecimento do Estado de São Paulo, 
acompanhado de autoridades, visitou nesta 
quarta-feira (10/08) o Salão Internacional de 
Avicultura e Suinocultura (SIAVS), no Anhembi 
Parque, às 12 horas. Compareceram lideran-
ças políticas diretamente relacionadas em 
uma solenidade acompanhada por mais de 1 
mil produtores, empresários e profissionais 
da cadeia produtiva de todo o país.

O SIAVS reuniu as maiores agroindús-
trias produtoras e exportadoras, casas 
genéticas, indústrias de equipamentos, 
laboratórios, empresas certificadoras, de 
nutrição, de logística e de outros tantos 
elos do setor. Em sua última edição, 
recebeu mais de 20 mil visitantes, de 50 
países, além de 2,4 mil conferencistas e milhares de produtores, lideranças 
e membros da cadeia produtiva global.

Frigol alcança faturamento de  
R$ 970 milhões no 2º trimestre do ano 
e acumula R$ 2 bilhões no semestre

Áreas beneficiadas pelo Proagro serão 
vistoriadas pela Conab

Agropaulo lança dois novos adjuvantes 
agrícolas naturais 

Secretário visita Salão Internacional de 
Avicultura e Suinocultura

studioroman_CANVA

AmêndoAS, CAStAnhAS, nozeS e 
frutAS SeCAS PASSAm ter requISItoS 
mínImoS de IdentIdAde e quAlIdAde

Изображения пользователя Henadzi_CANVA

Adyna_CANVA

nova vacina para combate das doenças de 
Marek, Gumboro e Newcastle em aves

A Boehringer Ingelheim anuncia o lançamento da nova Vaxxitek®HVT 
+ IBD + ND, vacina Trivalente que combate as doenças de Marek, 
Gumboro e Newcastle em aves, com aplicação em apenas uma dose. 
A novidade chega para ampliar o portfólio da empresa no Brasil e dar 
mais uma opção de escolha ao produtor rural em seu protocolo vacinal. 
Abílio Alessandri, diretor da área de Aves e Suínos da empresa, fala so-
bre a importância do lançamento: “’Nós investimos continuamente em 
Pesquisa & Desenvolvimento para disponibilizar ao mercado soluções 
inovadoras que contribuam com o agronegócio na produção de alimentos 
nutritivos, com segurança alimentar e priorizando o bem-estar animal. 
Por isso, decidimos trazer ao Brasil a vacina baseada em HVT, tecnologia 
de renome mundial, que combate as três principais enfermidades que 
acometem as granjas com uma única solução, deixando o nosso portfólio 
mais completo e diversificado”.

Produção de grãos apresenta aumento 
estimado de 18,6%

A safra paulista de grãos deverá fechar o ciclo com produção de 10,25 
milhões de toneladas, um aumento de 18,6% em relação à safra 2020/21. A 
área plantada também apresenta aumento de 3,4%, chegando a 2,48 milhões 
de hectares semeados. Com isso, a produtividade média indica 4.131 kg/ha. Os 
dados são do 11° Levantamento da Safra de Grãos, divulgado pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). A cultura mais expressiva no estado é o 
milho, que deve render 4,32 milhões de toneladas – 32,4% a mais que na safra 
anterior. Apesar do aumento na produção, a área apresentou uma pequena 
redução (-1,3%), com 873,1 mil hectares plantados. No caso do milho, as 
áreas de sequeiro sofreram com a estiagem, mas o retorno das chuvas em 
meados de maio beneficiou o desenvolvimento vegetativo, especialmente as 
áreas que estavam iniciando a fase de enchimento de grãos. Também não 
houve ocorrência de geada nas áreas de milho em maio e junho. 

destaque I

destaque II

São Paulo, sábado a segunda-feira, 13 a 15 de agosto de 2022

Safra de Grãos 2021/2022
Hoje, a Companhia Nacio-

nal de Abastecimento (Conab) 
apresentará os resultados do 11º 
Levantamento da Safra de Grãos 
2021/2022. O anúncio será divul-
gado pelo canal da Conab no You-
Tube (https://www.youtube.com/
channel/UCTCKff26y3x8Aj6E-
MJaU2lg), às 9h, com informações 
sobre produção, produtividade e 
área plantada das principais cul-
turas de grãos do país.

Foi publicada Portaria 
nº 635 (https://www.
in.gov.br/en/web/
dou/-/portaria-sda-

n-635-de-5-de-agosto-
de-2022-421607750), do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), que estabelece 
o Regulamento Técnico 
que define os requisitos 
mínimos de identidade e 
qualidade para amêndoas, 
castanhas, nozes e frutas 
secas, individualizadas ou 
misturadas.
Entre os requisitos, os 
produtos devem estar 
limpos e em bom estado 
de conservação, isentos 
de pragas visíveis a olho 
nu, em qualquer de suas 
fases evolutivas, isentos 
de odores estranhos, 
impróprios ao produto, que 
inviabilize a sua utilização 
para o uso proposto, 
e isentos dos defeitos 
mofada, ardida ou rançosa 
ou azeda, germinada, 
danificada e chocha ou 
imatura.

Primeira colheita de 
abóbora cabotiá sob  

nova regra de exportação  
para Argentina

A região de Presidente Pru-
dente, no oeste de São Paulo, 
começa neste mês a colheita da 
abóbora cabotiá que só poderá 
ser exportada para a Argenti-
na pela nova regra firmada en-
tre o Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa) e 
o país vizinho. A mudança implica 
principalmente na certificação 
dos produtos, que até então era 
feita na propriedade rural durante 
a colheita. Essas abóboras e ou-
tras cucurbitáceas (melão, pepi-
no, melancia e etc) agora passam 
a ser certificadas nas áreas de 
fronteira, onde atua a Vigilân-
cia Agropecuária Internacional 
(Vigiagro).

A alteração da regra está no pla-
no de trabalho para exportação 
para a Argentina de cucurbitáceas 
produzidas no Brasil sob o Siste-
ma de Mitigação de Risco (SMR) 
da mosca-sul-americana-das-
-cucurbitáceas, como é conhecida 
a Anastrepha grandis. Embora 
essa mosca seja considerada de 
importância secundária no Brasil, 
no país vizinho ela tem um sta-
tus de importância quarentenária 

(praga, sem controle, pode causar 
impactos econômicos significati-
vos na produção).

Para que esses produtos bra-
sileiros possam entrar na Ar-
gentina, os serviços de defesa 
agropecuária responsáveis por 
alguns municípios de São Paulo, 
da Bahia, de Goiás, Minas Gerais, 
do Paraná e do Rio Grande do Sul 
devem alterar os procedimentos 
operacionais e as medidas fitos-
sanitárias com base nesse plano 
de trabalho.

No ano passado, a produção 
sob o Sistema de Mitigação de 
Risco (SMR) no estado de São 
Paulo foi de 4.212 toneladas 
de abóbora e 600 toneladas de 
melancia, aproximadamente. 
Para explicar as mudanças e 
supervisionar o SMR naquela 
região, auditores fiscais da Su-
perintendência Federal de Agri-
cultura de São Paulo (SFA-SP) 
e servidores da Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária (CDA), 
ligada à Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do estado, esti-
veram em Indiana (SP) de 19 a 
21 de julho.

          Coopercitrus 
Expo 2022 registra 
R$ 2.048 bi em 
negócios

         MXF Motors  
confirma 
presença no 
Agroleite 2022

A Coopercitrus - Cooperativa 
de Produtores Rurais, 
registrou R$ 2.048 bilhões 
em negócios durante a 
Coopercitrus Expo 2022 
- Uma Nova Experiência, 
realizada de 25 a 29 de julho 
na Fundação Coopercitrus 
Credicitrus, em Bebedouro, 
SP. O valor é 28% maior do 
que o registrado na edição  
de 2021, que faturou  
R$ 1,6 bilhões em 
negociações através de 
ambiente virtual, devido a 
pandemia a Covid-19. 

Com mais de 160 empresas 
líderes globais em mais de 
30 mil m², o evento recebeu 
15.4 mil produtores rurais 
que negociaram máquinas, 
implementos e insumos 
agropecuários. Tecnologias 
agrícolas de precisão também 
chamaram a atenção: 
no Pavilhão Ecossistema 
Campo Digital, cooperados e 
produtores rurais puderam 
experimentar todo portfólio 
da Coopercitrus e investir 
na prestação de serviços ou 
compra de tecnologias, como 
os Drones para pulverização, 
com 42 unidades negociadas.

A proposta da 23ª edição 
em oferecer ‘Uma Nova 
Experiência’ em feiras 
agrícolas foi superada, 
segundo o conselheiro e 
cooperado José Odilon, de 
Ribeirão Preto: “É uma feira 
compacta, com toda área 
asfaltada, de fácil acesso, em 
um ambiente agradável e 
bem distribuído. 

Montadora de veículos off-
road paranaense inicia sua 
participação no agronegócio 
lançando quadriciclo com 
tração nas quadro rodas

De olho no mercado agro, 
que hoje é responsável 
por 52,2% de tudo o que 
é exportado no Brasil e a 
“locomotiva” do Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional, 
a MXF Motors, montadora 
de veículos off-road com 
sede em Curitiba (PR), 
confirma sua participação 
na 22ª edição do Agroleite, 
que vai acontecer de 16 a 
20 de agosto de 2022, em 
Castro, no Paraná, município 
reconhecido como a “Capital 
Nacional do Leite”.

Na prática, esta será a 
primeira vez que a MXF 
Motors, conhecida quando 
o assunto é esporte de 
aventura e lazer, participará 
de um evento do segmento 
agro. Na ocasião, ela 
mostrará a um público de 
mais de 80 mil pessoas não 
só suas motos off-road, a 
espinha dorsal da empresa 
desde que foi criada, em 
2007, mas toda a sua linha de 
produtos, como acessórios, 
peças de reposição e 
baterias. Todavia, o principal 
destaque ficará a cargo de 
seus quadriciclos 4x4, os 
quais, por representarem 
uma alternativa altamente 
viável e econômica, tanto 
para operações quanto para 
deslocamentos, se tornarão a 
nova febre no campo.
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