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Websérie Respira e se Inspira nas redes digitais

@O Canal OFF procura amenizar os efeitos do isolamento 
social e promove, em todas as suas plataformas digitais, 

conteúdos exclusivos destinados ao bem-estar, tranquilidade 
e hábitos saudáveis. Atletas do canal irão incentivar o cuidado 
com a saúde física e mental e a série #RespiraeSeInspira, com 
a yogini Milla Monteiro, levará práticas e exercícios simples de 
meditação, respiração e Yoga que podem ser realizadas de forma 
segura dentro de casa. Serão videoaulas no aplicativo do Canal 
OFF, IGTVs explicativos no Instagram, meditação guiada no 
YouTube e lives e stories com a Milla para dúvidas, sugestões 
e interação com o público. O primeiro episódio está disponível 
(https://appcanaloff.com.br/p/novidades-off/v/respira-e-se-
-inspira---episodio-1).    Leia a coluna  completa na página 2

Negócios em Pauta

Negociação para Lojistas
A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping anun-

ciou duas medidas de apoio aos varejistas que estão em 
dificuldade, dado o cenário de restrição ao funcionamento 
do comércio, em especial dos centros de compra para bar-
rar a expansão da pandemia do Coronavírus. A associação 
criou um canal de atendimento sobre como proceder para 
negociar taxas de locação e condomínio junto aos shoppings. 
No e-mail (contato@alshop.com.br) uma equipe de espe-
cialistas irá orientar os lojistas agilizando o atendimento. 
Também anunciou uma primeira medida de liberação de 
crédito obtida junto ao Governo Estadual pelo Desenvolve 
SP e Banco do Povo.    Leia a coluna completa na página 3

O presidente na 
manifestação

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

Se você é empreendedor digital, não pode ignorar o potencial das 
redes sociais para a divulgação e venda de seus produtos. Mas com 
tanta informação e tantos usuários nesses canais de comunicação é 
preciso fazer algo diferente para se destacar de seus concorrentes 
e chamar a atenção de clientes em potencial, em especial se o seu 
produto está direcionado ao público feminino.   

Vender para mulheres na internet

O futuro da área de Recursos Humanos (RH) vem sendo ampla-
mente debatido em nível global. Diversos seminários e grandes 
congressos realizados a cada ano discutem novas perspectivas, 
alçando os profissionais do setor a um lugar de destaque dentro 
da estratégia de crescimento das organizações. Este merecido 
destaque chega depois de muitos anos, mas, como tudo na vida tem 
sempre dois lados, juntamente com o reconhecimento cresce o nível 
de exigência para quem trabalha com a gestão de pessoas.   

Atuação na área de RH

Em Finanças e Contabilidade, terão destaque as empresas que 
tiverem equipes mais bem estruturadas e adotarem soluções tec-
nológicas, vistas como importante diferencial competitivo. Já no 
Mercado Financeiro, as expectativas estão depositadas em bancos, 
butiques ou fintechs. O reaquecimento do mercado tende a elevar 
o poder de escolha do candidato. Por isso, é vital que as empresas 
invistam em um processo seletivo ágil.   

Contratações na área financeira

freepik

empreendedor.com/reprodução

AI/Canal OFF

TRANsFORMAR bIg DATA EM DADOs úTEIs

A AbAD – Associação 
brasileira de Atacadistas 
e Distribuidores 
tem acompanhado 
com atenção os 
desdobramentos da 
pandemia do Coronavirus 
no cenário econômico 
nacional e vem a público 
fazer alguns importantes 
esclarecimentos:

1Gostaríamos de tran-
quilizar o mercado e o pú-
blico consumidor quanto 
à atividade de distribuição 
no país, que segue fun-
cionando normalmente 
até o momento. Enquanto 
a indústria fornecedora 
mantiver a normalidade na 
operação, o desabasteci-
mento não deve acontecer. 
O comportamento da in-
dústria nos países também 
atingidos pela epidemia 
reforça nosso prognóstico. 
De qualquer maneira, a 
recomendação é de calma 
e racionalidade. 

2O setor atacadista e 
distribuidor, por meio da 
ABAD, está em permanen-
te contato com o governo 
federal para manter-se a 
par das medidas contin-
genciais tomadas para mi-
tigar os efeitos econômicos 
do Coronavírus. No início 
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desta semana, a ABAD 
respondeu a uma pesquisa 
do governo e deu sua con-
tribuição com a sugestão 
de medidas que visam 
amenizar os impactos da 
pandemia em nosso setor;

3Informamos também 
que as empresas do setor 
estão vigilantes quanto à 
saúde de seus colaborado-
res e têm empregado todos 
os cuidados sanitários 
necessários ao manuseio 
dos produtos a serem dis-
tribuídos, com o objetivo 
de evitar a propagação do 
vírus;

dista e distribuidor apoiam 
as medidas até o momento 
adotadas pelo governo e 
confiam que essas iniciativas 
terão pleno sucesso no duplo 
objetivo de conter a propa-
gação do vírus e proteger a 
nossa economia.

Emerson Destro
Presidente da ABAD

4Reiteramos, por fim, a 
importância de se garantir o 
abastecimento do pequeno 
varejo, principal cliente 
do nosso setor, pelo que 
estamos nos empenhando 
ao máximo. O varejo de 
vizinhança é um importante 
canal de compras para o 
consumidor em razão da 
proximidade e praticidade, 
características que se tor-
nam ainda mais relevantes 
neste momento em que 
boa parte da população é 
orientada a reduzir a circu-
lação pela cidade.

A ABAD e o setor ataca-

ExPERIêNCIAs DO 
CONsuMIDOR 
TORNAM 
MARkETINg E 
RELACIONAMENTO 
MAIs EFICIENTEs

    Leia na página 6

Exame de suficiência 
O Conselho Federal de Contabili-

dade (CFC), vem a público informar 
o adiamento da aplicação das provas 
do Exame de Suficiência 1/2020, 
previstas para ocorrerem em 19 de 
abril. A nova data para realização das 
provas será oportunamente informa-
da aos examinandos e interessados, 
bem como as demais informações 
pertinentes ao exame, através dos 
endereços eletrônicos (www.consul-
plan.net) e (www.cfc.org.br).

Atacadistas e Distribuidores
se posicionam sobre os efeitos do 

Coronavírus na cadeia de abastecimento

Enquanto 
a indústria 

fornecedora mantiver 
a normalidade 
na operação, o 
desabastecimento 
não deve acontecer.

Emerson 
Destro

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/experiencia-do-consumidor-tornam-marketing-e-relacionamento-mais-eficientes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-20-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-20-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/herodoto-barbeiro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/este-ano-marca-a-retomada-das-contratacoes-das-areas-financeiras-como-um-todo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/especialista-em-midia-social-da-dicas-de-como-vender-mais-para-mulheres-na-internet/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/desafios-e-perspectivas-para-a-atuacao-na-area-de-recursos-humanos/
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Coluna do Heródoto

O presidente está 
às turras com o 
Congresso. A maioria 
dos deputados e 
senadores fazem 
oposição ao 
governo e atacam 
sistematicamente o 
chefe do executivo. 

Acusam-no de tramar 
um golpe de estado e 
implantar uma nova 

ditadura no Brasil. Não es-
quecem o período em que o 
Congresso esteve fechado e 
os representantes políticos 
impedidos de aprovar proje-
tos de origem no legislativo 
e rejeitar os do executivo. 
Os embates são cada vez 
mais intensos e fake news 
varrem a opinião pública 
originárias dos dois extre-
mos do espectro político. 
As manifestações públicas 
nas praças se tornam cada 
vez maiores e com discursos 
radicais. 

Há quem tema que a 
segurança das pessoas 
corra risco uma vez que é 
impossível revistar todos 
os manifestantes. Como 
impedir faixas e bandeiras 
com hastes de madeira? Ou 
outros objetos que podem 
virar armas em um conflito 
aberto? Os discursos infla-
mados ora batem no legisla-
tivo, ora no executivo. Nem 
mesmo a justiça escapa, 
acusada de estar sempre ao 
lado dos mais ricos.

Diante do clima de ra-
dicalização os conselhei-
ros do presidente querem 
convence-lo  que não deve 
se expor em aglomerados 
ou manifestações públicas. 
Ele não é homem de fugir 
de compromissos e gosta de 
participar de atos políticos 
e até mesmo de se misturar 
com a população, especial-
mente no Rio de Janeiro. 
Está constantemente pre-
sente a eventos em locais 
fechados. 

Mas seus apoiadores pla-
nejam uma grande concen-
tração na principal avenida 
da cidade com a presença do 
presidente e com o anúncio 
de medidas que possam 
tirar o Brasil da crise que 

vive. Uma pauta está sen-
do debatida entre os seus 
apoiadores e todos querem 
uma maior intervenção do 
estado na economia. Se-
tores empresariais torcem 
o nariz. As acusações de  
corrupção se alternam.  

O presidente acusa par-
lamentares de representa-
rem interesses de grandes 
grupos econômicos e não 
da maioria pobre da popu-
lação. Não se aprova nada 
no Congresso sem o que 
uns chamam de negocia-
ção e outros de troca de 
interesses pessoais  como 
verbas, cargos, nomeações 
de apaniguados e por aí  vai. 
O embate acirra o conflito 
político.

Ninguém sabe aonde a 
atual crise política vai parar. 
O rompimento da ordem 
institucional pode se dar na 
manifestação marcada. Um 
dos alvos é o presidente do 
senado, acusado de repre-
sentar as velhas oligarquias 
contrárias as mudanças 
sociais. Há uma disputa nos 
bastidores entre quem vai 
discursar na manifestação. 
Apenas estão confirmados o 
presidente e o governador 
do Rio Grande do Sul. A 
manifestação  foi marcada 
para o final do dia, quando 
milhares de pessoas buscam 
o transporte público e são 
arrebanhadas para engros-
sar a o ato público. 

Os slogans e faixas já 
estão prontos. As reformas 
de base, o nacionalismo, a 
estatização de empresas es-
trangeiras e a reforma agrá-
ria. O 13 de março é o tudo 
ou nada na disputa entre a 
esquerda e a direita. João 
Goulart fez um discurso mo-
derado, mas o mesmo não 
se deu com Leonel Brizola. 
Um decreto nacionalizou 
as refinarias privadas de 
petróleo. Dai  para frente 
a radicalização se acelerou 
com uma manifestação em 
São Paulo contra o governo. 

O golpe de estado está 
no ar. O que não se sabe é 
quem vai tomar o poder: a 
esquerda ou a direita ?

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News o primeiro 

em multiplataforma 
(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

O presidente na 
manifestação

Dicas para ser mais produtivo 
trabalhando em casa com 

crianças pequenas

Além de apostar, sempre que possível, 
no trabalho remoto e no isolamento 
voluntário, quem tem filhos também 

precisa pensar em como adaptar sua rotina 
de trabalho com os cuidados com as crian-
ças, que também estão em casa. Mas como 
é possível garantir a produtividade no home 
office enquanto as escolas estão fechadas?

Pensando nisso, a LogMeIn preparou 
algumas dicas que, de acordo com mamães 
experientes, são essenciais para manter o 
equilíbrio e garantir a qualidade do trabalho 
remoto enquanto o cuidado com as crianças 
é a prioridade durante todo o dia. Confira:

Agendar momentos de calmaria
As crianças prosperam na rotina: se elas 

sabem o que se espera delas, sua vida se 
torna muito mais fácil. Com as crianças 
que estão acostumadas a ter uma rotina 
estruturada durante a semana na creche ou 
na escola, ficar em casa o dia todo será um 
desafio. Uma ótima ideia para a nova rotina 
é programar tempos livres para os pais, 
com sonecas e atividades lideradas pelas 
próprias crianças – neste caso também é 
interessante se aproveitar das plataformas 
de streaming e dos eletrônicos, quando 
necessário.

Se os pequenos ainda co-
chilam regularmente, ótimo 
– é possível aproveitar esse 
tempo para atender uma 
ligação ou acompanhar o 
e-mail. Se as crianças são 
maiores e já pensam que 
os cochilos são opcionais, 
continue agendando um 
horário silencioso no quar-
to. É importante definir 
a expectativa de que eles 
não precisam dormir, mas 
precisam ficar no quarto, 
relaxando ou ouvindo um audiolivro, por 
exemplo. Isso também oferece uma pausa 
para que os pais possam trabalhar nas apre-
sentações que prometeram a seus chefes.

Outra maneira de conseguir um tempo 
livre para trabalhar é preparar atividades 
que incentivam a criatividade. O portal 
Busy Toddler tem ótimas dicas e ideias que 
exigem muito pouco suprimento. Pensar 
em uma atividade pela manhã, rende aos 
pais uma hora ou mais de foco no trabalho. 
Provavelmente, as crianças ainda precisa-
rão de assistência - por isso, se possível, é 
recomendado não agendar chamadas ou 
reuniões durante esse período.

Tempo nas telas e eletrônicos. Por fim, 
pode ser necessário relaxar com as regras 
em torno do tempo conectado as telas e 
eletrônicos e ligar um episódio da Patrulha 
Canina para a criançada. Se é possível obter 
30 minutos ininterruptos para trabalhar 
enquanto os filhos assistem a um programa, 

aproveite para usar essa estratégia quando 
for absolutamente necessário – essa pode 
ser a melhor opção para uma ligação ou 
reunião de última hora.

Comunicar e priorizar
É muito importante informar os parcei-

ros de equipe sobre quando será a melhor 
hora para agendar chamadas e reuniões 
para acomodar sua programação. Talvez 

seja durante a soneca, ou 
logo pela manhã, quando 
seu filho está assistindo 
os desenhos do momento 
na televisão. Quando os 
colegas de trabalho tam-
bém têm filhos, o ideal é 
encontrar momentos em 
que todos possam entender 
que faça sentido realizar 
uma reunião de equipe ou 
conversar. É legal atender 
às chamadas em vídeo, 
sempre que possível, mas 
é preciso ser flexível para 

aqueles que tentam fazer malabarismos 
com crianças. Neste momento, o pri-
mordial é manter uma agenda clara e 
as reuniões o mais produtivas possível. 
Muitas vezes, um canal de comunicação 
mais informal e que não depende de res-
posta instantânea – como aplicativos de 
mensagens e email – pode ser a melhor 
escolha para contatar os colegas e equipe.

Ser realista e ter em mente que ninguém 
está funcionando com 110% de produtivi-
dade na situação atual também é essencial. 
Agora, é preciso priorizar o que precisa 
ser feito em casa e o que precisa ser feito 
no trabalho. Por exemplo, se as crianças 
precisam gastar um pouco de energia ao ar 
livre e os pais, entregar uma apresentação 
de trabalho na sexta-feira, ambas atividades 
não são negociáveis. Para lavar as roupas, 
no entanto, é possível esperar mais um dia.

Crie um plano para quando precisar 
de ajuda

Se ambos os pais estão trabalhando em 
casa, é interessante programar momentos 
de uma ou duas horas por dia para que 
cada um possa ter tempo disponível para 
realizar algum trabalho. Criar uma rotina 
deixando claro quem estará responsável 
pelos filhos em cada momento pode ser 
muito útil.

Se outros membros da família ou filhos 
maiores estejam disponíveis também é 
legal pedir a ajuda deles por algumas horas 
para levar as crianças para tomar um ar 
ou brincar na sala da família enquanto os 
pais participam de uma reunião ou ligação 
importante.

Aposte nas tecnologias
A grande vantagem dessa mudança sem 

precedentes para o trabalho remoto é 
que as linhas entre trabalho e vida estão 
prestes a ficar ainda mais complementares. 
É importante ser paciente e lembrar-se 
de que todos precisarão de algum tempo 
de adaptação e para descobrir o que isso 
significa para suas famílias.

Para garantir que o trabalho continuará 
bem feito e produtivo durante o home 
office, é importante investir na tecnologia 
e utilizar ferramentas confiáveis de comu-
nicação, colaboração e acesso remoto. Para 
dar suporte a outras empresas, instituições 
governamentais, escolas e hospitais – que 
estão precisando rever suas rotinas de 
trabalho por conta da pandemia do Co-
ronavírus – a LogMeIn preparou Kits de 
Emergência para o Trabalho Remoto que 
disponibilizam gratuitamente por 90 dias 
o acesso a soluções para reuniões e video-
conferências, seminários on-line e eventos 
virtuais, suporte/gerenciamento remoto de 
TI e acesso remoto a dispositivos (GoTo-
Meeting, GoToWebinar, Central, Rescue).

As mudanças no estilo de vida são necessárias, neste momento, para manter o distanciamento social e 
prevenir a contaminação pelo Coronavírus

São Paulo, sexta-feira, 20 de março de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“Pode ser 
necessário relaxar 
com as regras em 
torno do tempo 
conectado as telas 
e eletrônicos e ligar 
um episódio da 
Patrulha Canina para 
a criançada.

AI/LogMeIn

Como o setor de contratação esta enfrentando o Coronavírus?
Empresas que já tinham cultura de tra-

balho remoto, bem como processos bem 
definidos para que o dia a dia não fosse 
tão impactado, largaram na frente. Isso 
faz toda a diferença. E essa é a correlação 
que queremos fazer com o setor de novas 
contratações, em um cenário pós Corona-
vírus: o planejamento e a previsibilidade 
serão as duas palavras-chave. 

Obviamente, neste mês e, possivelmen-
te, no próximo, ao que tudo indica, salvo 
casos bem pontuais, alguma contratação 
irá ocorrer. Talvez um processo que esteja 
avançado, uma substituição já planejada 
ou uma oportunidade de trazer alguém 
que esteja disponível no mercado. Mas, 
antes de se ter certeza sobre como o 
vírus irá se comportar em solo brasileiro, 
durante nossa meia estação de outono 
(onde os picos de resfriados ocorrem), 
as contratações, em sua maioria, deverão 
provavelmente, assim como nós, ficar em 
quarentena (nesse caso - 40 dias mesmo 
e não 14).

A partir do momento em que a previsibi-
lidade do cenário aumenta (e isso envolve, 
sim, saber tomar os riscos na medida 
certa), as empresas que rapidamente 
conseguirem repor os talentos nas áreas 
chave largarão na frente (lembram de 
quem já tinha o plano de fazer home office 
antes do Coronavírus?). Teremos, talvez, 

pouco mais de um semestre para fazer o 
ano e ninguém corre atrás do prejuízo se 
estiver com algum "buraco" de talentos.

Em consultorias de recrutamento que 
possuem um modelo digital e tecnológico 
de seleção, o contato social é zero. Ou 
seja, não haverá risco algum de contágio. 
Você pode ter as pessoas certas, para o 
momento certo, antes do avião decolar no-
vamente. Aos mais céticos que questionam 
não somente possíveis contratações, mas 
demissões, lanço uma reflexão: cuidado 
com o custo duplo de precisar demitir e, 
em pouco tempo, contratar novamente.

Temos alguns exemplos que, historica-
mente, nos trouxeram aprendizados, mas, 
para ficar somente com um caso recente, 
voltemos a 2009: após um contexto tam-
bém globalizado de preocupação e pânico 
nas economias mundiais, muitos, na ânsia 
de reduzir custos, olhando somente para o 
curto prazo, fizeram demissões em massa, 
lembram?

Quando a famosa previsibilidade passou 
a ser favorável, correram para disputar 
os melhores profissionais novamente. 
Resultado: salários inflacionados, custo 
de adaptação para uma nova pessoa na 
equipe e alguns meses até que os novos 
profissionais se integrassem com a cultura 
do grupo. Isso quando seu concorrente 
não foi mais rápido que você e contratou 

seu ex-funcionário, já treinado, e levan-
do para ele boa parte de sua expertise e 
conhecimento.      

Quem deixar para fazer isso somente 
após o cenário definido e não previsível, 
corre o risco de levar mais alguns meses 
até achar e integrar os talentos corretos 
pra empresa. Aí, estaremos provavelmen-
te em 2021 e, literalmente, terá se perdido 
o timing adequado. 

Se temos, no curto prazo, previsibilidade 
quase nula do que irá ocorrer, no médio e 
no longo prazo sabemos que essa tormen-
ta passará. Mitigar os impactos de tudo 
isso na vida dos colaboradores mostra 
se as empresas valorizam ou não o ser 
humano acima de tudo. E isso nos torna 
melhores como pessoas. Tenho certeza 
de que, se você leu até o final esse texto, 
como pessoa física ou pessoa jurídica, irá 
se transformar em alguém muito mais 
preparado e evoluído depois que esse 
momento se encerrar.

(Fonte: Marcelo Arone é fundador da OPTME, 
especializada em recrutamento e seleção para 

empresas 100% brasileiras e de médio porte, 
é formado em Comunicação e Marketing pela 

Faculdade Cásper Líbero, com especialização em 
Coach Profissional pelo Instituto Brasileiro de 

Coaching, com 18 anos de carreira em empresas 
nacionais e multinacionais.

News@TI
Ferramentas gratuitas de ensino à distância 
para escolas e universidades

@A ViewSonic Corp. oferece o software myViewBoard ™ gratui-
tamente para escolas de ensino fundamental e médio. Com a 

disseminação do Coronavírus, muitas escolas e universidades não estão 
apenas se preparando para o fechamento prolongado das escolas, mas 
os educadores também estão explorando urgentemente as possibilida-
des do ensino a distância. "Como uma das partes interessadas no setor 
educacional, queríamos ter certeza de que estamos fazendo nossa parte 
para apoiar escolas, educadores, estudantes e pais neste momento difícil, 
especialmente para aqueles que não têm acesso à educação a distância", 
afirmou James Chu, CEO da ViewSonic. "Enquanto algumas escolas 
com recursos pré-existentes já implementaram o ensino a distância 
para o fechamento da escola, muitas outras foram pegas de surpresa 
pelo Coronavírus e tiveram que suspender todas as aulas presenciais" 
(https://myviewboard.com/distance-learning).

Fusão para ampliar oferta em Cloud

@A MPE Soluções, empresa especializada na implementação de 
hardwares, softwares e serviços para o mercado corporativo, 

anuncia fusão com Nublify, especializada serviços e soluções em cloud 
computing. Com a movimentação, a empresa prevê um crescimento 
de 35% no faturamento este ano e, também, se tornar referência em 
soluções de multi-cloud e cloud híbrida, ampliando o leque de ofertas 
para clientes e prospects. Em 2019, a empresa faturou R$ 52 milhões. 
Após a fusão, as duas empresas trabalharão em conjunto na jornada para 
a nuvem e processo de transformação digital dos clientes, mas seguirão 
com operações separadas.



Coronavírus pode gerar 
quebras de contrato: por 
que devemos ter cautela?

O novo Coronavírus já 
é uma pandemia. Além 
do impacto humano, que 
é, sem dúvida, o mais 
sensível e preocupante, 
esse vírus também 
vem surtindo impactos 
altamente negativos para 
toda a economia mundial

De acordo com um le-
vantamento da empre-
sa de seguros Allianz 

Euler Hermes, do grupo 
Allianz, o prejuízo no comér-
cio global de bens e serviços 
pode chegar a 320 bilhões 
de dólares por trimestre. 
Somente com exportações, 
as perdas devem somar 161 
bilhões de dólares. Segundo 
o LearnBonds, site econômi-
co norte-americano, o novo 
coronavírus já é a epidemia 
mais cara do mundo. 

Mas esta não é a primeira vez 
que a economia vive o impacto 
de epidemias globais, como 
a gripe suína (H1N1), a Sars 
(síndrome respiratória aguda) 
e a Mers (síndrome respira-
tória do Oriente Médio), que 
também deixaram prejuízos 
bilionários. Com o fechamento 
de portos e medidas restritivas 
de circulação em diversos paí-
ses, os prazos de entregas em 
todo o mundo estão deixando 
de ser cumpridos. 

Isso é prejudicial para im-
portadores e exportadores, 
que se veem diante de um 
cenário econômico caótico 
e imprevisível. Mas como é 
possível evitar os prejuízos 
diante de iminentes quebras 
de contrato?

Podemos pensar nessa 
discussão em três níveis de 
contrato. Geralmente, os 
acordos entre empresas na-
cionais e internacionais são 
atrelados a cláusulas securi-
tárias. Isso, além do direito 
internacional, que determina 
uma série de regras relativas 
ao transporte de produtos, irá 
orientar as empresas sobre as 
consequências de um possível 
descumprimento de prazos e 
impossibilidade de entregas. 

Contratos entre empresas 
nacionais obedecem às leis 
do país, obviamente, e caso 
não possuam cláusulas seme-
lhantes, prevendo possíveis 
imprevistos, podem ser revis-
tos para que atendam às ex-
pectativas de todas as partes 
envolvidas. Nesses dois níveis, 
em casos de impossibilidade 

de cumprimento das obri-
gações, pode-se alegar caso 
fortuito ou de força maior. 

Com esse mecanismo, ex-
clui-se a responsabilidade 
de cumprir contrato, por 
entender que existe um fator 
externo, imprevisível e que 
está além do controle dos 
empresários. Sem dúvida, 
descumprimentos de con-
trato com o consumidor são 
os que mais devem dar dor 
de cabeça para as empresas. 
O Direito entende a pessoa 
física como o elo mais frágil 
da relação contratual – e, por 
isso, age com maior zelo em 
relação a ela. 

Se algum serviço deixar 
de ser oferecido por conta 
do novo Coronavírus, não 
há dúvida de que as em-
presas deverão ressarcir o 
consumidor. De modo geral, 
o momento é de cautela. O 
recente aumento no número 
de casos no Brasil, fez com 
que as autoridades de algumas 
cidades adotassem a restrição 
de circulação, assim como foi 
feito em outros países.

Apesar da alegação de caso 
fortuito e força maior serem 
previstos por lei, se muitas 
empresas descumprirem 
contratos alegando o Corona-
vírus como motivo, sem que 
os órgãos de saúde nacionais 
tenham comprovado o agrava-
mento da pandemia, os juízes 
podem entender que o vírus 
não é motivo suficiente para 
a paralisação da operação e, 
inclusive, multar as empresas 
se perceber que estão agindo 
de má fé ou mesmo por ex-
cesso de zelo sem que fosse 
efetivamente necessário.

Outro ponto importante é 
que a pandemia do novo Co-
ronavírus era um evento im-
previsto há cerca de um mês. 
Hoje, já não cabe mais fechar 
um contrato e, depois, alegar 
que não sabia dos riscos. 

Reafirmo, a palavra da 
vez é cautela. Buscar as 
informações corretas sobre 
prevenção, evitar aglomera-
ções, e confiar que o sistema 
de saúde pública do Brasil é 
referência no combate a esse 
tipo de caso. 

Devemos zelar pela saúde 
de todos, mas agir com ra-
cionalidade para minimizar 
os impactos do novo Coro-
navírus. 

(*) - É advogado do escritório Marcos 
Martins Advogados e especialista em 

Direito cível e societário.

Jayme Petra de Mello Neto (*)

www.netjen.com.br
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D - Soluções na Nuvem
A Sky.One, startup especializada no desenvolvimento de platafor-
mas que automatizam e facilitam o uso da computação em nuvem, 
lança dois novos produtos voltados para o mercado de pequenas e 
médias empresas. As duas plataformas (Sky.Simple e Integra.Sky), 
integradas, possibilitam que o fornecedor de soluções ERP fidelize 
os seus próprios clientes, oferecendo soluções externas e serviços 
financeiros de forma rápida e simplificada, na nuvem. “Estamos 
transformando a experiência que hoje as empresas desenvolve-
doras de software têm, ajudando-as a oferecer soluções cada vez 
mais completas a seus clientes”, diz Ricardo Brandão, CEO da Sky.
One Solutions. 

E - Fundos da Infância
O Itaú Social abriu inscrições para um edital que destinará recursos para 
financiar projetos sociais que trabalhem pela garantia de direitos de 
crianças e adolescentes por meio da educação. As organizações sociais 
estão tendo ainda mais dificuldade em manter o atendimento, devido 
à escassez de recursos. Por isso é tão importante que a informação 
dessa possibilidade chegue às instituições e à sociedade em geral. Em 
2019 foram destinados R$ 26 milhões para 115 projetos de 20 estados. 
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança, gestores dos Fundos, 
podem inscrever suas propostas até o dia 19 de junho. Inscrições no 
site (www.prosas.com.br).  

F - Reação à Pandemia
Preocupado com o impacto da crise econômica provocada pelo Corona-
vírus, especialmente sobre os pequenos negócios, o Sebrae lançou um 
portal de informações totalmente voltado para orientar os empreende-
dores. A iniciativa é mais uma das ações que a instituição está tomando 
para apoiar os donos de micro e pequenos negócios no desenvolvimento 
de alternativas para fazer frente à crise. Ao entrar na página, o em-
presário tem acesso livre e gratuito a orientações, exemplos de outros 
empreendedores que encontraram soluções inovadoras, dicas de como 
lidar com a atual situação, além de cursos online com conteúdo diverso 
(www.sebrae.com.br).

A - Transporte Voluntário
O mundo está em alerta e unindo esforços para controlar a pandemia 
do novo Coronavírus. E o setor logístico precisa estar mais ativo 
do que nunca, para manter o abastecimento do país e transportar 
suprimentos de saúde e higiene. Para agilizar o deslocamento de 
produtos prioritários neste momento de crise, o TruckPad, maior 
plataforma da América Latina de conexão entre cargas e caminho-
neiros autônomos, montou uma equipe com seus especialistas e a 
está colocando à disposição para ajudar na localização e contratação 
online de caminhoneiros para realizarem o transporte de produtos 
essenciais para hospitais e abrigos, por meio do portal (https://www.
transportevoluntario.com.br/).

B - Plataforma de Videoconferência 
Visando contribuir para que as organizações possam evitar viagens, 
reuniões presenciais e aglomerações, a Seal Telecom, multinacional 
brasileira de tecnologia e engenharia, está disponibilizando uma conta 
Starleaf totalmente gratuita. Será possível realizar reuniões por video-
conferência utilizando uma plataforma segura, prática e on-line. A fer-
ramenta disponibiliza sala de reunião on-line para até 20 participantes, 
número ilimitado de reuniões, compartilhamento de tela simultâneo, 
vídeo chamadas criptografadas e acesso via computadores, smartphones 
e tablets. Para acessar a ferramenta, o interessado deve se cadastrar no 
formulário (http://insights.sealtelecom.com.br/seal-telecom-ajudando-
-na-luta-contra-o-covid-19).

C - Cultura para Crianças
A Petrobras lançou uma seleção para patrocínio a projetos de artes cênicas 
dedicados a crianças até 6 anos e seus pais. A verba para esta primeira 
chamada é de R$ 3 milhões, destinados à circulação de espetáculos de 
dança, teatro e circo. O foco em crianças de zero a 6 anos se dá pela 
importância desta fase. Diversas pesquisas reforçam que é na primeira 
infância que se desenvolvem as habilidades cognitivas fundamentais que 
vão durar para toda a vida. Inscrições pelo site (www.petrobras.com.br/
cultura) até 30 de abril. Os resultados serão divulgados em junho e os 
projetos serão realizados a partir de outubro. 

G - Algoritmos Insensíveis
Após o Ibovespa acionar seis vezes o circuit breaker nos últimos pregões, 
a TradeMachine (https://trademachine.co/), fintech que automatiza 
investimentos na Bolsa desde 2017, acaba de lançar uma solução quan-
titativa guiada por inteligência artificial para proteger investidores da 
queda no mercado de ações. Com valor mínimo inicial de R$ 10 mil, o 
novo produto atua a partir de um viés racional, matemático e distante 
das especulações do mercado financeiro, sem qualquer interferência 
humana. O portfólio foi pensado com o objetivo de trazer diversificação 
aos investidores e protegê-los em momentos de intensas crises. 

H - Demanda por Notes
A Simpress, provedora de outsourcing de equipamentos e soluções, apre-
sentou 500% de aumento na procura pelo outsourcing de notebooks pelas 
empresas nos dias 16 e 17 de março, em razão do Covid-19. Os colaboradores 
que utilizam desktops nas companhias estão precisando de notes para traba-
lhar em home office. Segundo Vittorio Danesi, CEO da Simpress, “Esse vírus 
gerou um aumento enorme na demanda de outsourcing. Fechamos onze 
clientes com um total de 1000 notebooks e ainda fizemos propostas para 
mais 7 mil máquinas, em todo o Brasil. O nosso departamento comercial, 
que também está em home office, está a todo vapor”. 

I - Cursos Online Gratuitos 
Entendendo a importância do Ensino a Distância (EAD) nesses dias de 
isolamento, o Instituto Êxito de Empreendedorismo disponibiliza mais 
de trezentos cursos online em diversos segmentos. Todos gratuitos. A 
metodologia de ensino a distância se torna a forma segura de continuar 
estudando, além de contar com toda a flexibilidade em relação ao tempo 
diário de estudo. Na plataforma online (www.institutoexito.com.br), o 
usuário encontra cursos de tecnologia, marketing, saúde, exatas, huma-
nas, ensino infantil e, claro, empreendedorismo. Todos são ministrados 
por sócios fundadores do Instituto, grandes nomes do empreendedorismo 
brasileiro, que transmitem conhecimento em suas áreas.

J - Impactos Legais
O Demarest Advogados apresenta ao mercado a plataforma "COVID-19 e 
seus Impactos Legais". Criada por uma equipe multidisciplinar de sócios 
e advogados, o serviço reúne informações e os impactos legais das ações 
que vêm sendo tomadas diante da pandemia de Coronavírus. O objetivo 
é manter uma lista de assuntos de interesse para profissionais que estão 
lidando com os impactos de uma doença que tem obrigado governos 
e empresas de todo o mundo a tomar atitudes drásticas e urgentes. O 
portal informativo pode ser acessado pelo endereço (http://covid19.
demarest.com.br) e traz um material bastante diversificado, que inclui 
análises, artigos, client alerts, Q&A, notícias da mídia com participação 
de nossos sócios e convidados, entre outros. 

METALGRÁFICA GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-
27 - NIRE 353.0005305-2 - Convocação Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 13.04.20 - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Metalgráfica Giorgi S.A. a se reunirem em 
assembleia geral ordinária, no dia 13 de abril de 2020, às 10:00 
hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 127, 
nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para 
o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- 
Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos 
acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a 
que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 17 
de março de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor 
Presidente.

Abono salarial 
do PIS/Pasep 

Os últimos beneficiários 
do calendário 2019/2020 dos 
programas de Integração 
Social (PIS) e de Formação 
do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep) já estão 
recebendo o abono salarial. 
O prazo máximo para sacar 
os recursos é 30 de junho 
de 2020. Quem é cliente da 
Caixa Econômica Federal ou 
do Banco do Brasil recebeu os 
recursos por meio de crédito 
automático no último 17.

O pagamento do PIS para 
trabalhadores da iniciativa 
privada é feito pela Caixa, e 
do Pasep, para servidores pú-
blicos, pelo Banco do Brasil. O 
último lote do atual calendário 
foi liberado para os trabalha-
dores nascidos em maio e 
junho, no caso do PIS. Para 
os servidores, o pagamento 
foi liberado para aqueles com 
inscrição final 8 e 9. Os valores 
variam de R$ 88 a R$ 1.045, 
de acordo com a quantidade 
de dias trabalhados durante o 
ano base 2018 (ABr).

O Sindicato dos Co-
merciários SP, que 
representa 500 mil 

trabalhadores na capital, 
diante da grave situação 
provocada pela pandemia 
de Coronavírus, concorda 
que a decisão do Governo 
do Estado, em relação ao 
comércio, foi adequada pois 
trata-se de uma medida de 
proteção à vida e à saúde dos 
trabalhadores e da popula-
ção como um todo. 

A preocupação do sindi-
cato, neste período, é com 
a manutenção do emprego 
e o pagamento de salário 
dos trabalhadores e, como 
o decreto do governador 
João Doria não deixa claro 
como isso será efetivado, o 
Sindicato dos Comerciários 
entrou em contato com os 
dirigentes da área patronal 

A preocupação é com a manutenção do emprego e o pagamento 
de salário dos trabalhadores.
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Temos acompanhado de 
perto a guerra de preços do 
petróleo iniciada pela Arábia 
Saudita no dia 6 deste mês, 
após a recusa da Rússia em 
participar do corte na pro-
dução proposta pela Opep 
e aliados. De lá para cá, o 
preço do barril de petróleo 
do tipo brent caiu de US$49 
para US$25, acumulando 
queda de 49% a partir de um 
momento em que a commo-
dity já estava desvalorizada. 
Mas o que de fato chama a 
atenção é a demora da Pe-
trobras em repassar a nova 
faixa de preço. 

Com base na "teoria" de-
fendida pela companhia de 
esperar a estabilização da 
atual volatilidade, é possível 
entender a decisão da petro-
leira em segurar os preços 
e já manter por pouco mais 
de uma semana o prêmio 
de 70% sobre a gasolina e 
15% sobre o diesel, afinal, a 
demanda pelo combustível 
está caindo, os preços da 
commodity despencaram 
e o dólar já supera os R$ 5. 

No entanto, a medida 
não parece justa com o 
consumidor, que encara 

O que de fato chama a atenção é a demora da Petrobras em 
repassar a nova faixa de preço.

Comerciários querem 
garantia de emprego e salário
O sindicato terá a primeira reunião com dirigentes patronais, esperando que haja bom senso no que 
diz respeito a garantia aos trabalhadores, a manutenção dos empregos, salários e benefícios

micas de sua história e que 
poderá ser agravada caso 
os trabalhadores atingidos 
pela medida do Governo 
do Estado não recebam 
seus salários. "Milhares de 
famílias serão penalizadas 
e, por outro lado, a eco-
nomia do Estado sofrerá 
graves consequências, pois 
sem salários não vai haver 
consumo e sem consumo 
a situação vai se agravar".

Essa semana Ricardo Pa-
tah, terá a primeira reunião 
com dirigentes patronais da 
área de comércio varejista, 
onde se espera que haja bom 
senso no que diz respeito à 
garantia aos trabalhadores, 
á manutenção dos postos 
de trabalho, pagamento dos 
salários, bem como dos bene-
fícios como vale alimentação 
(AI/Mauro Ramos).

para encontrar soluções 
que deixem claro que os 
trabalhadores não serão 
penalizados nesse momento. 

Ricardo Patah, presiden-
te do sindicato, afirma que 
o País atravessa uma das 
mais graves crises econô-

A necessidade de encerrar o monopólio 
das distribuidoras da Petrobras

a todo momento o reajuste 
do preço à paridade inter-
nacional em momentos de 
valorização, mas agora que 
poderia ter um desconto, 
precisa aguardar. A situação 
deixa clara a necessidade de 
encerrar o monopólio das 
distribuidoras da Petrobras 
e incentivar a concorrência, 
que, neste momento, perde 
atratividade com um câmbio 
tão elevado. 

Até que isso aconteça, po-
rém, teremos que nos satisfa-
zer com a redução de 12% no 
preço da gasolina e 7,5% no 
diesel anunciados hoje pela 
companhia, desconto que 
ainda não chegará diretamen-

te à bomba de combustível 
e, consequentemente, ao 
bolso dos consumidores, já 
que os distribuidores ainda 
devem liquidar os estoques 
mais caros. 

Não se trata, porém, de 
uma defesa de qualquer 
intervenção do governo na 
companhia, como já foi feito 
em outros mandatos, apenas 
do destaque de um tema que 
tem passado despercebido 
neste momento de pande-
mia e um lembrete de que, 
quando existe concorrência, 
quem sai ganhando é sempre 
a população. 

(*) - É da Capital Research.
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É a nossa melhor hora. 
O que você vai fazer? 

"A noite é sempre 
mais escura antes 
do amanhecer". A 
frase, célebre do filme 
'Batman, o Cavaleiro 
das Trevas' é dita pelo 
vilão num momento 
de tênue sucesso e 
ensinamento ao então 
aprendiz Bruce Wayne

É uma das minhas 
frases favoritas em 
momentos que de-

mandam mudanças. E é 
engraçado, porque a única 
certeza na vida e nos negó-
cios na vida é a mudança. Se 
você está parado no tempo, 
acomodado na vida, carreira 
ou esperando uma resposta 
da vida ao acaso, um golpe 
de sorte para te posicionar 
no topo… Você está fora 
do jogo. Ponto. Na verdade, 
ou você é a mudança ou a 
mudança vem até você - e 
o tempo é um juiz implacá-
vel com o tempo que você 
desperdiçou não abraçando 
a mudança que é inevitável. 
Quer estar em marcha ou 
virar sinônimo das teses de 
Darwin? 

Não vou falar sobre o 
cisne negro que sobrevoa o 
nosso planeta - liguem a TV 
e terão todos os detalhes, 
assim como devem se cui-
dar. Vou falar rapidamente 
sobre a seara que me dedico 
desde 1º de agosto de 2003, 
quando comecei a trilhar 
esta jornada chamada es-
tratégia - hora chamada de 
marketing, hoje mais para 
as bandas de branding e in-
vestimento de risco. Pouco 
importa. No final estamos 
sempre falando de, para e 
sobre pessoas. 

Vejo um grande desespero 
frente ao cenário incerto. 
Pessoas com as piores 
perspectivas possíveis. Não 
raro aquelas que já possuem 
um prisma negativo sobre 
mercado, vida e afins so-
mam a isso e entram numa 
espiral que… Bom, nem 
o Will Smith nos salvaria 
em "Independence Day". 
Eu sempre acreditei que 
a guerra é uma alegoria da 
vida. Vivemos em conflito: 
vencer nossos conflitos 
internos, o inimigo que nos 
olha no espelho diariamente 
ao acordar, conquistar no-
vos espaços na carreira, a 
pessoa desejada, a ascensão 
social e pessoal… Como é 
uma minoria que nasce em 
berço de ouro, resta ir para 
a briga. 

A boa briga. Aquela que 
nos leva para frente… 
Usando novamente o cine-
ma, Stallone fez um filme 
medíocre com uma frase 
definitiva: "A vida não é so-
bre o quanto você bate, mas 
sobre o quanto você apanha 
e segue em frente. É assim 
que são conquista a vitória". 
Para muitos no mercado a 
vida nunca bateu tão forte 
quanto nas últimas semanas 
e deve bater mais em negó-
cios em todas as áreas - do 
restaurante arrendado no 
Itaim que perde 50% da fre-
quência, a companhia aérea 
que coloca em lay-off mais 
da metade dos tripulantes. 

Mas seria o fim dos tem-
pos? Discordo. Seja você 
investidor, empreendedor, 
empresário, executivo ou 
somente um leitor, acredito 
que esta é a nossa melhor 
hora. Nascemos para mo-
mentos como este! Esta é 
a hora onde quem faz a di-
ferença, em seus negócios, 

aos próximos e na própria 
vida tem a chance real de 
fazer a diferença para quem 
o cerca. Gandhi foi assim. 
Mandela foi assim. 

Churchill foi assim - "Keep 
calm and carry on".

"Ah, mas você está falando 
de grandes líderes, João!" - 
Ué, você quer que me com-
pare com quem? Com uma 
pessoa que está sentada no 
sofá ou no escuro do quarto 
aguardando por mais uma 
crise passar? Melhor pensar 
em quem fez da crise algo 
glorioso, concordam? Feito 
isso, quais seriam as minhas 
recomendações a clientes, 
colegas de trabalho, capi-
talistas, parceiros e afins? 

Em tópicos: 
Caixa é rei. Lembrem-se 

sempre disso. Empresas 
podem não lucrar - quem 
conhece o Venture Capital 
sabe disso - mas sem caixa 
não tem empresa. É hora 
de pensar nos fundamen-
tos da empresa, e este é o 
mais importante. Já falamos 
de fundamentos, aqui vou 
defender minha área: é o 
momento de falar sobre 
branding. Por que sua em-
presa é única e diferente das 
demais? E como você leva 
isso para a percepção da 
sua equipe e do mercado? 
Pense nisso como Ernest 
Hemingway: 

"- Quem estará com você 
na trincheira? 

- E isso é importante? 
- Mais do que a própria 

guerra" 
A partir do branding, re-

veja com sua equipe o pla-
nejamento, potenciais con-
tingências e principalmente 
oportunidades - geralmente 
elas se tornam mais visíveis 
justamente em momentos 
de penumbra como o atual. 
Estimule e dê ânimo para a 
sua tropa - leia-se colabora-
dores. Traga à tona valores, 
missão e visão do negócio, 
desde que consistentes no 
dia a dia. Se não estiver, é a 
hora de revisar e trazê-los à 
tona. Seja gentil e assertivo 
com seus clientes. 

Vale a pena demais sacrifi-
car negócios agora para ga-
nhar corações e mentes no 
futuro próximo. Com caixa e 
tropa unida, ganhe corações 
e mentes a ponto de derro-
tar os inimigos - sejam eles 
concorrentes, limitações 
internas ou simplesmente 
convicções pessoais que te 
impedem de evoluir. Disci-
plina na execução, mais do 
que nunca. Existe beleza no 
caos. É nele que nasce uma 
nova ordem. 

Usando novamente um 
trecho de "Batman" fica cla-
ro que os tempos atuais são 
uma chance incrível de, nes-
te momento de incerteza, 
construir de forma indelével 
um capítulo na trajetória 
do seu negócio, carreira 
ou vida. Raro herói surgire 
em tempos de bonança. É 
na paúra que nascem os 
grandes protagonistas. E aí 
eu volto ao título do artigo: 
na sua melhor hora, você vai 
escrever sua história ou vai 
deixar o ocaso invisível na 
forma de vírus tomar o bri-
lho da tua empresa, equipe 
e liderança. 

Convite feito. Aguardo 
você do outro lado da glória. 

(*) - Formado em Administração 
com Ênfase em Marketing na 

ESPM, com especialização em 
Modelagem de Negócios pela e 

Gestão de Marcas, é fundador da 
Sucellos, responsável por levar 

inteligência aos processos de 
investimento, fusão e aquisição 

de empresas. 

João Gabriel Chebante (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para

3043-4171
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: RENATO AKIO GOMES MIURA, estado civil solteiro, profissão engenheiro 
civil, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (12/06/1990),  residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Sérgio Norio Miura e de Ermilina Gomes da Silva 
Miura. A pretendente: RAQUEL LISBOA CRAVEIRO FERNANDES, estado civil solteira, 
profissão turismóloga, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (03/02/1991), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Craveiro Fernandes e de 
Leonor Souza Lisboa Fernandes. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, 
onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ROMULO AKITOMI, estado civil solteiro, profissão escrevente técnico 
judiciário, nascido em Pouso Alegre - MG, no dia (28/01/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ioshicatsu Akitomi e de Josefa Maria Akitomi. 
A pretendente: FABIANA MARQUES DATOVO, estado civil solteira, profissão fotógrafa, 
nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (18/12/1982), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Nilo Cesar Datovo e de Florisdete Marques de Mello Datovo.

O pretendente: ANDERSON DE OLIVEIRA ZEBINATO, estado civil solteiro, profissão 
motoboy, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/03/1982), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Moacir Zebinato e de Miriam de Oliveira 
Zebinato. A pretendente: GISELE RODRIGUES GARCIA LEAL,  estado civil divorciada, 
profissão empresária, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (06/12/1986), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Eduardo Garcia Leal e 
de Maria Lindomar Rodrigues Alves Leal.

O pretendente: RAFAEL GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão garçom, 
nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia (14/07/1986), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Anatoniel dos Santos e de Gildete Gomes dos 
Santos. A pretendente: ROSIMEIRE TATIANE DESPEZI, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Nazaré Paulista - SP, no dia (11/11/1984), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Despezi e de Maria Aparecida Pinheiro Despezi.

O pretendente: ALMIR SOARES DA SILVA FERREIRA, estado civil divorciado, profis-
são militar, nascido em Marília - SP, no dia (23/03/1968), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Ferreira e de Cleomilda Soares da Silva 
Ferreira. A pretendente: KÁTIA CHÊRLA BELARMINO, estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, nascida em Milagres - CE, no dia (01/09/1984), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Cícero Belarmino e de Maria Socorro da Silva.

O pretendente: BRUNO FELIPE SHIMADA, estado civil solteiro, profissão corretor, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/09/1994), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sergio Kazuhiro Shimada e de Elisabete Felipe San-
tana Shimada. A pretendente: MICHELLE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão consultora de beleza, nascida nesta Capital, Tatuapé -  SP, no dia (16/04/1998), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberto Corado da 
Silva e de Maria Jose Rodrigues da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: DANIEL ALVES TEIXEIRA, estado civil divorciado, profissão administrador, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (23/08/1985), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Alves Teixeira e de Maria Aponte Tei-
xeira. A convivente: DANIELA APARECIDA MARQUES GUIOTI, estado civil divorciada, 
profissão analista de navegação marítima, nascida em Assis - SP, no dia (08/06/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valdomiro Guioti e de 
Maria Aparecida Marques.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: HONORATO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, profissão: supervisor 
de vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
10/01/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Honorato Pereira da Silva 
e de Gilda Lelis Leite da Silva. A pretendente: ROBERTA MONTENEGRO SUZANO, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudionor Montenegro Suzano do 
Carmo e de Sonia Regina Suzano.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Stael Bahiense de Araujo - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: MARIO OTAVIO SOUZA MARCONI, estado civil divorciado, profissão 
agente comunitário, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 04/02/1963, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Marconi e de Shirley 
Sousa Marconi. A pretendente: ALESSANDRA APARECIDA CAETANO, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia 23/05/1972, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Amparo Caetano e de Maria 
Conceição Marculino.

O pretendente: IAN GUILHERME DA SILVA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em Aracaju, SE, no dia 07/04/1998, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Jeronimo Fernandes Ribeiro e de Joseane Maria 
da Silva. A pretendente: RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profissão 
caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 15/06/2000, residente e domiciliada neste sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de Reinildo Calisto da Silva e de Railma de Oliveira Silva.

O pretendente: MARCOS LEANDRO MELIM DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão analista administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia 09/06/1989, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ailton Marcos Marconi de Oliveira 
e de Rita Celeste Melim de Oliveira. A pretendente: NATALIA CHAMEH VILELA, estado 
civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em São Bernardo do Campo, 
SP, no dia 18/02/1985, residente e domiciliada neste subidistrito, São Paulo, SP, filha de 
Ivaldo Antonio Vilela e de Kátia Chameh Vilela.

O pretendente: MARCELO BUENO COSTODIO, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em Caieiras, SP, no dia 17/08/1985, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de José Costodio Filho e de Neide Oliveira Bueno Costodio. 
A pretendente: CAMILA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão nalista 
financeiro, nascida em São Paulo, SP, no dia 14/02/1987, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filha de Gorgonho Andrade dos Santos e de Maria Stela 
Pereira dos Santos.

O pretendente: REGINALDO PRATA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão militar, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 07/04/1969, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Reginaldo da Silva e de Luiza Porcinia Prata da Silva. A pretenden-
te: CRISTINA DOS SANTOS GARCIA, estado civil divorciada, profissão coordenadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 28/12/1973, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Pedro Eloi dos Santos e de Regina Lessa dos Santos.

O pretendente: JÚLIO CÉZAR RAMOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
manobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia 17/08/1987, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Hildebrando dos Santos e de Vanilde Ramos dos 
Santos. A pretendente: STHEFANI DUARTE WILLMAN, estado civil solteira, profissão 
assistente fiscal, nascida em São Paulo, SP, no dia 30/09/1992, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Waldyr Gonçalves Willman e de Marlene Duarte 
de Souza.

O pretendente: TAE HWAN KIM, nascido em Gyeongju, República da Coreia, no dia 
31/08/1981, estado civil solteiro, profissão investidor, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Shin Douk Kim e de Myung Hee Kim. A pretendente: 
GYNA BEATRIZ YUN, nascida em Barretos - SP, no dia 10/03/1992, estado civil solteira, 
profissão engenheira de software, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Tae Young Yun e de Chong Sook Yun Cho.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

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

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

E é nesses momentos que a inovação pode ser um 
diferencial para os pequenos negócios. Afinal, na 
economia moderna, a vantagem competitiva está 

naquelas empresas que conseguem ser mais ágeis e não 
exatamente as maiores.

Quando se fala em inovação, a maioria das pessoas 
normalmente imagina o uso de tecnologias de ponta, com 
robôs, nanotecnologia etc. Mas o conceito de inovação vai 
bem além disso, e não está restrito ao universo das grandes 
corporações e nem tão pouco da alta tecnologia. De acor-
do com o gerente de Inovação do Sebrae, Paulo Renato, 
a inovação pode ser aplicada nas empresas por meio de 
ações incrementais. 

“A inovação se apresenta quando conseguimos propor 
soluções para problemas específicos, e neste momento 
são muitos os problemas que as empresas já estão e vão 
enfrentar. Inovar pode até ser vender o mesmo produto 
ou serviço que você vende, mas de uma forma diferente 
”, destacou. Com o impacto negativo do novo Coronavírus 
na economia mundial, a inovação se torna uma saída para 
os pequenos negócios driblarem parte dos prejuízos com 
a perda dos clientes e consequente queda nas vendas e 
no faturamento.

Em Brasília, o dono do restaurante Rio Bistrô, Fred Bas-
tos, viu o faturamento cair muito depois que os clientes 

Inovar é uma boa saída para 
pequenos negócios diante de crise

Toda crise, como a que o país vive agora com a pandemia do Coronavírus, representa uma ameaça, 
mas pode ser também uma oportunidade de fazer diferente e descobrir novos caminhos

deixaram de frequentar o local por receio de aglomerações 
em virtude da pandemia. Consciente da necessidade de 
seguir as recomendações do governo e atento às normas 
de higiene e prevenção na manipulação dos alimentos, ele 
resolveu inovar na forma de delivery. 

“Percebi que há muitas pessoas com receio de entrar em 
contato com quem  não conhecem por meio dos aplicati-
vos de entrega, e resolvi montar uma equipe própria para 
realizar o serviço”, contou. 

Junto com o sócio, o filho e dois gerentes, a equipe se 
reveza para fazer as entregas e demonstrar aos clientes 
que estão tomando as medidas necessárias para garantir 
mais tranquilidade e satisfação. “É um cuidado a mais que 
tem sido bem recebido pelos nossos clientes”, explicou. 

A empresária Marcela Reis, dona da loja de moda praia, 
Sol e Vento, que existe há 40 anos no mercado brasiliense 
já usava as redes sociais como canal de venda, mas como 
os clientes não estão mais indo até a loja, ela resolveu 
investir mais ainda na divulgação e venda de produtos de 
forma online. “As redes sociais viraram nossa prioridade 
neste momento. Também estamos oferecendo a possibili-
dade de o cliente escolher os produtos pelo Whatsapp e 
recebê-los em casa por meio de uma malinha exclusiva”, 
contou  (AI/Sebrae).
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Redução do salário e a 
pandemia do Coronavírus

A pandemia do 
Coronavírus 
(Covid-19) está 
balançando a 
economia mundial

Os efeitos na economia 
brasileira já estão 
começando e muitas 

empresas serão abaladas 
financeiramente, visto que, 
com o passar dos dias, o 
movimento comercial está 
mais reduzido. Assim, os 
empresários apresentarão 
dificuldades de cumprir 
com o pagamento dos salá-
rios de seus funcionários, 
visto que, em tempos de cri-
se, será pouco serviço perto 
do número de empregados. 

Diante disso, muitos opta-
ram por reduzir o número de 
funcionários ou até mesmo 
a redução da jornada de 
trabalho, acompanhado da 
redução salarial. Em vista 
desse quadro, entramos em 
uma discussão quanto ao 
princípio da irredutibilidade 
salarial, que em tese, visa ga-
rantir que o empregado não 
tenha o seu salário reduzido 
pelo empregador durante 
todo o período que perdurar 
o contrato de trabalho. 

Contudo, a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), 
em seu artigo 503, autoriza 
a redução salarial em até 
25% em casos de força 
maior, como, por exemplo, 
em caso de pandemia, como 
o contágio do Coronavírus. 
Existe essa previsão, pois 
entende-se que, em meio 
de uma crise pandêmica, a 
economia do país também é 
afetada, de forma que todos 
empresários também são 
diretamente atingidos. 

Assim, visando menos 
impacto, em casos excep-
cionais como o da pandemia 
do Coronavírus, é permitido 
a redução salarial desde que 

a jornada seja igualmente 
reduzida. Além desta previ-
são, entrou em vigência a Lei 
nº 13.979 em 06 de fevereiro 
de 2020, na qual é prevista 
a licença remunerada em 
caso de o governo federal 
adotar medidas restritivas. 

Nesta lei, já não se trata da 
redução do salário por conta 
de difícil crise econômica e, 
sim, de uma situação espe-
cífica e passageira. 

A nova lei prevê o abono 
das faltas dos empregados, 
a fim de controlar a dis-
seminação da pandemia. 
Entretanto, se o período de 
afastamento for superior a 
30 dias consecutivos, o em-
pregado perderá o direito a 
férias proporcionais. 

Desse modo, o emprega-
dor pode estabelecer com 
o empregado que o período 
da licença remunerada será 
compensado em banco de 
horas, ou seja, após o perío-
do da licença, o empregado 
trabalhará até duas horas 
extras diariamente até 
compensar as horas que se 
manteve afastado. 

Ressalto, que o traba-
lhador eventualmente in-
fectado estará sujeito as 
mesmas normas legais que 
qualquer doente, ou seja, o 
empregador é responsável 
pelo pagamento do salário 
nos primeiros 15 dias e, 
após isso, o funcionário será 
encaminhado ao Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) para o recebimento 
do auxílio-doença. 

Desta forma, funcionários 
que sofrerem essa redução 
salarial devem procurar um 
advogado trabalhista para 
se certificar que a redução 
está ocorrendo de forma 
correta, dentro dos parâ-
metros legais. 

(*) - É advogada especialista em 
Direito do Trabalho 

do escritório Aith, Badari e 
Luchin Advogados.

Bianca Canzi (*)
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171

A pandemia do Coro-
navírus tem interferido 
na rotina de cidades e de 
profissionais e levado um 
número cada vez maior de 
empresas a adotar o home 
office para os seus funcio-
nários. Algumas posturas 
básicas são indispensáveis 
para um trabalho remoto 
eficaz, como organização, 
disciplina e bom fluxo de 
comunicação. No entanto, 
essas rotinas não são sufi-
cientes num cenário de crise 
e isolamento prolongados. 

"A rotina de home offi-
ce, numa situação como a 
que estamos vivendo, não 
deve levar em conta só a 
efetividade do trabalho, 
mas também o uso dos 
canais digitais para man-
ter as relações humanas 
cultivadas nos ambientes 
físicos", afirma Alexandre 
Bessa, professor de Canais 
Digitais na Pós Graduação 
da ESPM São Paulo. 

"Devemos evoluir das 
redes sociais como simples 
meios de contato para as 
redes sociais como forma-
doras de grupos coesos, 
como os que temos pesso-
almente". Confira algumas 

Mantenha o seu senso de equipe mesmo a distância.
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A medida não vale para 
cheque especial e 
cartão de crédito. O 

Conselho Monetário Na-
cional (CMN) facilitou a 
renegociação de operações 
de crédito de empresas e 
de famílias que possuem 
boa capacidade financeira 
e mantêm operações regu-
lares e adimplentes ativas, 
permitindo ajustes de seus 
fluxos de caixa. 

A medida dispensa os 
bancos de aumentarem o 
provisionamento (reserva 
de valor) no caso de re-
pactuação de operações de 
crédito que sejam realizadas 
nos próximos seis meses. De 
acordo com o Banco Central 
(BC), estima-se que aproxi-
madamente R$ 3,2 trilhões 
de créditos possam se be-
neficiar dessa medida, “cuja 

Aproximadamente R$ 3,2 trilhões de créditos poderão se 
beneficiar dessa medida.
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A OMS alertou que a Co-
vid-19 não atinge somente 
idosos. Medidas de preven-
ção e tratamento devem ser 
empregadas por governos 
e pessoas também no caso 
de adultos saudáveis e 
até mesmo de crianças.  A 
maior taxa de mortalidade 
vem ocorrendo entre a faixa 
acima dos 60 anos, mas esse 
fato não pode justificar uma 
tranquilidade e um descuido 
no restante da população. 

As providências devem 
ser tomadas por todas as 
pessoas. “O número de casos 
com crianças é mais baixo do 
que em adultos. Elas podem 
desenvolver doenças, mas a 
maioria está infectada com 
doenças mais leves. Mas 
sabemos que crianças são 
suscetíveis. Na China, várias 
evoluíram para estados mais 
graves”, declarou a chefe da 
área de doenças da OMS, 
Maria Van Kerkhove.

“Não é uma doença somen-
te dos idosos. Pessoas mais 
jovens experimentam doen-
ça menos severa, mas temos 
que observar todos, até os 
casos mais leves. Todo caso 

suspeito deve ser testado. 
Se mostrar sintomas deve 
ser testado”, acrescentou o 
diretor executivo da OMS, 
Michael Ryan. Na Coreia do 
Sul, exemplificou, apenas 
20% das mortes tiveram 
como vítimas pessoas idosas.

A ampliação dos testes 
tem sido um desafio para 
governos. Mas para o diretor 
executivo, a aplicação insufi-
ciente de testes está mais re-
lacionada às estratégias dos 
governos do que à ausência 
de kits e insumos por parte 
dos laboratórios. “Se você vai 
testar cada caso suspeito os 
países vão ter a capacidade”, 
afirmou. A chefe da área téc-
nica da OMS ressaltou que 
países devem procurar como 
ampliar a oferta de testes. 

“Países precisam usar os 
fundamentos, mas pensar 
em formas inovadoras de 
encontrar as pessoas e en-
frentar a disseminação. Já 
há casos, por exemplo, de 
exames em drive thru [termo 
utilizado para coleta direta 
no carro de alimentos em 
lanchonetes]”, disse Maria 
Van Kerkhove (ABr).

Chefe da área de doenças da OMS, Maria Van Kerkhove.

Denis Balibouse/Reuters

62% dos brasileiros 
preferem parcelar 
compras a pagar
à vista

Parcelar compras para levar 
itens desejados para casa faz 
parte da rotina da maioria dos 
latino-americanos. Um estudo 
conduzido pela Minsait, em-
presa do grupo Indra focada em 
transformação digital, mostra 
que, no Brasil, 62% dos consu-
midores com cartão de crédito 
preferem parcelar compras do 
que pagá-las à vista.

Ainda segundo o estudo, 
o país campeão em prefe-
rência por parcelamento é a 
Argentina, em que 74% dos 
consumidores destacam essa 
modalidade. Em seguida, es-
tão: Colômbia (66,4%), Chile 
(63,2%) e México (53,6%). A 
única exceção a esse cenário 
está no Peru, em que apenas 
38,5% dos consumidores de-
claram preferir o parcelamen-
to, ante 61,5%, que preferem 
pagar à vista.

Na Europa, o comporta-
mento é o oposto do obser-
vado por aqui. Na Espanha, 
o estudo mostra que 83,2% 
dos consumidores preferem 
pagar à vista. Em Portugal, 
esse percentual é de 68,3% 
e, no Reino Unido, de 67,7%. 
A análise considera pesquisa 
com consumidores de mais 
de 18 anos, conta em banco 
e acesso à internet em todos 
os países. Fonte e mais infor-
mações: (www.minsait.com).

Clientes dos maiores bancos podem 
pedir prorrogação de dívidas

Clientes pessoas físicas ou micro e pequenas empresas dos cinco maiores bancos do país podem pedir 
prorrogação, por até 60 dias, dos vencimentos de dívidas

prego e na renda, informou 
a Febraban. A economista do 
Instituto Brasileiro de De-
fesa do Consumidor (Idec), 
Ione Amorim, ressalta que 
é preciso ficar atento, ao 
renegociar, se o banco está 
propondo uma pausa no con-
trato, sem cobrança de juros 
pelo período de suspensão. 

“Vale a pena se for uma 
pausa nesses contratos e 
desde que o consumidor não 
tenha que arcar com juros 
por conta dessa suspensão. A 
cobrança de juros de acerto 
seria abusiva, dadas as con-
dições em que essas medidas 
estão sendo adotadas neste 
momento”, disse. Ao fazer 
o pedido, também é preciso 
confirmar com o banco se 
não haverá acúmulo de pres-
tações, passados os 60 dias, 
com as que estão por vencer. 

renegociação dependerá, 
naturalmente, do interesse 
e da conveniência das par-
tes envolvidas”. Banco do 
Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú 
Unibanco e Santander farão 
prorrogação das dívidas para 

contratos vigentes em dia 
e limitados aos valores já 
utilizados. 

A medida de estímulo à 
economia tem o objetivo de 
amenizar os efeitos negati-
vos do Coronavírus no em-

Como trabalhar bem em 
Home Office

dos conselhos de Bessa para 
o uso eficiente e saudável do 
home office: 

• Use a tecnologia não 
somente para trabalhar, 
mas também para manter 
a proximidade pessoal com 
os colegas 

• Mantenha o seu senso de 
equipe mesmo à distância 

• Utilize a situação adversa 
para desenvolver canais de 
comunicação mais efetivos 
com colegas, clientes e for-
necedores 

• Mantenha o bom humor 
no trato com todos, apesar 
do ambiente de tensão. Isso 

tornará o cotidiano mais 
leve no seu entorno digital 

• Se organize para as 
conference calls, produ-
zindo documentos comuns 
que melhorem o fluxo de 
trabalho de todos. Fale e 
escute nos momentos apro-
priados, para evitar ruídos 

• Cuidado com o uso 
negativo das redes sociais, 
em especial com a disse-
minação de pânico sobre 
Covid-19 

• Não abandone sua 
rotina diária, horários e os 
cuidados com seu corpo e 
alimentação (AI/ESPM).

Covid-19 não é doença 
somente de idosos

Precisamos entender melhor todo o processo 
que envolve pessoas com deficiência.
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sobre a inclusão de profissionais 
com deficiência, intitulado 'Leading 
from the front disability and role of 
the board', inúmeras empresas estão 
perdendo a oportunidade de contar 
com a experiência e habilidade desses 
indivíduos. O estudo conclui que há 
um longo caminho a percorrer para se 
alcançar efetiva equidade no universo 
corporativo. 

O processo passa pela reflexão sis-
temática dos gestores sobre como a 
acessibilidade e a inclusão irão ajudá-
-los a encontrar perspectivas diferen-
tes. Abrange, também, reconhecer 
os ganhos de incluir pessoas com 
deficiência nas estratégias corporati-
vas e no desenvolvimento do design 
dos produtos. Isso contribuirá para a 
inovação e soluções criativas. 

"Analisando as perspectivas, vemos 
que no Brasil o universo corporativo 
começa a reconhecer a importância 
da abordagem da inclusão de profis-
sionais com deficiência. Não há mais 
necessidade de falar apenas de rampas, 

Empresas não estão aproveitando 
as habilidades das pessoas com deficiência

AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. CNPJ/MF. nº 54.828.736/0001-
81 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 14.04.20 - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Agropecuária Oriente S.A. a se reunirem 
em assembleia geral ordinária, no dia 14 de abril de 2020, às 
10:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 
113, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para 
o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- 
Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos 
acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a 
que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 18 
de março de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor 
Presidente.

bilidade para garantir que os líderes 
defendam e exerçam a inclusão de 
pessoas com deficiência. Isso pro-
porcionará novas oportunidades de 
aprendizado e desenvolvimento. 
Com relação à organização, faz-se 
necessária maior responsabilização 
quanto às pessoas com deficiência, 
visando aprimorar a representação 
perante seus colaboradores, clientes 
e stakeholders. 

"Precisamos entender melhor todo 
o processo que envolve pessoas com 
deficiência. O ponto principal é a 
questão da oportunidade em todo de-
senvolvimento. Atualmente, o poder 
de compra desse público no mundo, 
incluindo todos os seus familiares, é 
de oito trilhões de dólares. Entretanto, 
apenas 10% das empresas têm uma 
estratégia para atingir tal mercado", 
ressalta a sócia da KPMG. 

Há cerca de 1,3 bilhão de pessoas com 
alguma deficiência ou doença crônica 
no mundo, o que representa 15% da 
população global. No Reino Unido, o 
governo estima que dos 7,6 milhões de 
pessoas que têm alguma deficiência, 3,9 
milhões estavam empregadas. Embora 
haja um déficit de aproximadamente 
30% no número de vagas para pessoas 
com deficiência, houve um progresso 
relativo nessa área. Em 2019, o tema 
deficiência ganhou uma cobertura 
global nos níveis mais elevados das 
empresas (AI/KPMG).

banheiros acessíveis, filas prioritárias e 
vagas de estacionamento reservadas, 
por exemplo. Isso, que causou debate 
no passado, já é visto como normal. 
Agora, o foco precisa ser enfrentar 
outros desafios, mudar para um novo 
patamar", explica a sócia-líder da 
KPMG, Patrícia Molino. 

O estudo salienta, ainda, ser preciso 
construir um contexto de responsa-

netjen@netjen.com.br
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 20 de março de 20206

Quantas vezes você sonhou que tinha os super poderes dos super heróis para 
voar mais longe, adquirir visão de raio-x ou 360º e quem sabe ser invencível 

nas suas batalhas diárias? Aquele tempo de vestir uma capa e se sentir o 
Superman ou a Supergirl ficou distante, mas o avanço tecnológico trouxe novas 

possibilidades para quem pretende ir além do sonho. 

FREEPIK

Fernanda Nascimento (*)

S im, estamos falando do mundo real, ou melhor: do 
mundo pós-digital, que permite utilizar os dados 
para enxergar muito além dos limites humanos. 

Tecnologias de ponta não faltam para extrair, processar 
e transformar os dados em ações que potencializam a 
experiência do cliente. Os dados existem, tudo que você 
tem a fazer é coletar, explorar, qualificar e contextu-
alizar para alcançar um novo patamar de resultados 
em CX (Custumer Experience) e tornar sua estratégia 
de marketing e relacionamento muito mais eficiente. 
Comece coletando os feedbacks dos clientes e depois 
assuma algumas tarefas essenciais para transformar big 
data em dados úteis. Algumas dicas da Qualtrics são: 

Capacitar e incentivar pessoas - Dados do CX não 
são nada sem que as pessoas entreguem a expe-
riência ao cliente final. Transparência também é 
fundamental. Ao dar a toda a empresa o acesso às 
métricas importantes para as pessoas, você pode 
mostrar como essas métricas são impactadas pela 
experiência do cliente. Isso faz com que os be-
nefícios para clientes e funcionários fiquem mais 
claros e, além disso, possibilita rastrear melhorias 
e se apropriar de quaisquer alterações para ajudar 
a aprimorar a experiência. 

Centralizar todo o seu feedback - Ter todos os pon-
tos de contato do cliente, seja ele digital, na loja ou na 
central de atendimento na mesma plataforma, ajudará 
a ter uma visão holística da experiência do cliente e 
identificar exatamente onde você precisa fazer melhorias 
ao longo da jornada. 

Combinar as métricas de clientes com dados ope-
racionais-chave - Ter todo o feedback do cliente 
em um só lugar é um ótimo começo. Reunir dados de 
clientes e dados operacionais permite saber como a 
experiência do cliente está afetando suas principais 
métricas operacionais, como receita, vendas ou gasto 
médio do cliente. 

Transformar big data em dados úteis

ExpEriênCia do ConSuMidor 
Torna MarkETing E 

rElaCionaMEnTo MaiS EfiCiEnTES 
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dinâmica do consumidor em 
torno da lealdade e forçan-
do marcas e organizações a 
mudar suas abordagens e 
programas". (Kevin Quiring, 
diretor administrativo de Es-
tratégia Avançada do Cliente 
da Accenture). Para atender 
a essa demanda por mais 
personalização a Qualtrics 
recomenda: 

 • Usar dados para per-
sonalizar perguntas de 
pesquisas. 

 • Usar a tecnologia de geo-
localização para persona-
lizar ofertas com base na 
localização. 

 •	Oferecer recomendações com base em compras 
anteriores . 

 • Realizar o acompanhamento pessoal das respostas de 
pesquisas. 

 • Adaptar seu site para oferecer conteúdo dinâmico. 

A necessidade de hiperpersonalização só cresce e essa 
tendência deve alavancar novas tecnologias, à medida 
que mais empresas se mobilizem para oferecer um CX 
totalmente personalizado. A aposta é que essas empresas 
se organizem para integrar as soluções de feedback e bate-
-papo com o CRM, coletando insights significativos para 
entregar experiências mais alinhadas às expectativas dos 
clientes e, consequentemente, maior eficácia nos negócios. 

Além disso, o Tech Trends Report da Accenture , aponta 
que: 
 • No mundo pós-digital, todo momento representará 

um potencial novo mercado. É onde a demanda está 
comunicada instantaneamente e espera-se gratificação 
imediata.

 
 • Ambos, consumidor e tecnologia, estão constantemente 

mudando, criando um infinito e interminável fluxo de 
oportunidades a serem atendidas por meio de engajamen-
to em negócios B2B e B2C, bem como no setor público. 

 • O mundo pós-digital é aquele em que a tecnologia é o 
tecido de realidade e as empresas podem usá-lo para 
conhecer pessoas onde quer que estejam, a qualquer 
momento, desde que aceitem o desafio. 

À medida que a jornada do cliente se torna mais e mais 
digital, com a presença dominante do mobile e intensa ati-
vidade nas redes sociais, surgem novas oportunidades de 
monitorar, ouvir e interagir. O acesso aos dados aumenta 
consideravelmente e eleva o investimento em tecnologia e 
ferramentas para lidar com esse contexto complexo. 

Em contrapartida, as ferramentas de tecnologia se tornam 
ainda mais refinadas no processo de capturar e entender 
os dados, oferecendo respostas impossíveis para as capa-
cidades humanas. Com elas, você adquire os tão sonhados 
super poderes que ampliam e aprofundam a visão sobre 
as expectativas dos clientes. Mais ainda: as ferramentas 
também contribuem para oferecer soluções hiperpersonali-
zadas, como ofertas de produtos que os clientes compram, 
o que já se tornou até banal em alguns mercados. 

Sabemos que é possível ir muito além no campo do Cus-
tomer Experience com os recursos de tecnologia existentes 
e os que estão em desenvolvimento. O mundo pós-digital 
se apresenta com possibilidades muito concretas para 
avançar em um novo patamar de relacionamento com o 
time interno, clientes e todos os parceiros do ecossistema. 

Esta é uma onda irreversível que está apenas começando, mas 
já oferece muitos cases de sucesso para atrair novos investimen-
tos e potencializar ainda mais o uso dos dados, com resultados 
significativos para toda a cadeia de negócios. Fará a diferença 
quem estiver surfando nesta onda e não remando atrás dela 
ou ainda se afogando. Já pensou em qual posição você está? 

(*) - É sócia-fundadora da Stratlab (http://stratlab.com.br/).

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Você pode analisá-los juntos para ver como um afeta 
o outro. Assim, você poderá ver como as melhorias na 
experiência do cliente afetarão suas principais métricas 
operacionais. Isso significa que você pode identificar as 
ações com maior impacto para concentrar seus esforços e 
começar a provar às lideranças o ROI do seu programa CX. 

Os dados também permitem atender a uma das principais 
expectativas dos consumidores: a personalização. Eles 
esperam que você entregue interações personalizadas 
que os faça sentir mais que especiais. De acordo com a 
Accenture , 81% dos consumidores querem que as marcas 
os entendam melhor e saibam quando as deve abordar e 
quando não querem ser incomodados. 

"Um apetite por experiências extraordinárias, multissen-
soriais, hiper personalização e cocriação está mudando a 
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“as ferramentas 
de tecnologia 

se tornam ainda 
mais refinadas 

no processo 
de capturar e 

entender os 
dados, oferecendo 

respostas 
impossíveis para 

as capacidades 
humanas.

fernanda 
nascimento
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BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 03 de abril de 2020, às 14 (quatorze) horas, na sede da Companhia, lo-
calizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º an-
dar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edi-
fício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleição da Sra. Eliane Aleixo Lustosa de Andrade como membro independente do 
Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de 
Administração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2020; (ii) aprovação do Plano de Incentivo de Longo 
Prazo da Companhia, que estabelece os termos e condições gerais para o pagamento de remuneração variável diferida 
aos administradores e empregados estratégicos da Companhia; (iii) reforma do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da 
Companhia, a fi m de registrar a nova quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, em decorrên-
cia do cancelamento de 11.981.100 (onze milhões, novecentos e oitenta e um mil e cem) ações preferenciais de emissão 
da Companhia mantidas em tesouraria, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 18 
de março de 2020; e (iv) consolidação do Estatuto Social, caso aprovada a reforma do artigo 5º, caput, do Estatuto So-
cial, conforme acima mencionado. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), 
contendo a Proposta da Administração e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os 
documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a 
partir desta data, na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/
ri), bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
(www.b3.com.br). 2. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo 
que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações de-
talhadas no Manual, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: 
• Participação Pessoal: O Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a ti-
tularidade das ações pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade, e (b) no caso de pessoa jurídi-
ca e/ou fundos, a sua devida representação, apresentando os documentos societários dos mesmos e atos que investem 
o seu representante de poderes bastantes, bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, 
para fi ns de apresentação dos documentos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades in-
dicadas no Manual. • Participação por Procurador: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, obser-
vado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à 
Assembleia munido da procuração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua 
identidade. 3. Para uma melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indi-
cados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 26 de março de 2020, nos termos descritos no Manual. 4. O 
percentual mínimo para adoção do processo de voto múltiplo para a eleição do membro do Conselho de Administração 
é de 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91 e do artigo 4º da Instrução CVM nº 
481/09. Ainda, nos termos do §1º do artigo 141 da Lei nº 6.404/76, o requerimento para a adoção do voto múltiplo de-
verá ser realizado pelos Acionistas até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A administração da 
Companhia esclarece que somente as ações ordinárias de sua emissão possuem direito a voto com relação à Assembleia.

São Paulo, 19 de março de 2020.
RICARDO ANNES GUIMARÃES

Membro do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

Edital de Citação – Prazo 20 dias. Proc. 1000300-87.2018.8.26.0268.  A Drª. ANA RITA DE
FIGUEIREDO NERY, Juíza de Direito da 1ª VARA - FORO DE ITAPECERICA DA SERRA– S/P.
Faz Saber a  MELISSA DIAS DOS SANTOS, RG Nº 30.851.082-3, CPF Nº 219.032.918-36 que
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 10.773,69. Referente ao
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido.  Estando a
ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Fican-
do advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publi-
cado na forma da lei. Nada Mais. 18 de Março de 2020.

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante   8.646.589   9.367.565
Caixa e Equivalentes de Caixa 627.200 1.114.125
Clientes 1.648.506 1.899.749
Impostos a Recuperar 1.722.356 1.705.588
Outros Adiantamentos 215.910 215.485
Despesas do Exercicio Seguinte 4.432.617 4.432.618
Não Circulante         2.531         5.590
Imobilizado         2.531         5.590
Moveis e Utensilios 7.986 27.312
Computadores e Perifericos 50.529 176.744
(-) Depreciação Acumulada      (55.984)    (198.466)

Total do Ativo 8.649.120 9.373.155

Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante   4.252.868   4.539.935
Fornecedores 186.209 190.439
Salários, Provisões e Encargos Sociais 614.776 669.121
Obrigações Tributárias 3.233.453 3.462.129
Outras Obrigaçoes 58.890 58.705
Provisão sobre o Lucro 159.540 159.540
Não Circulante
Exigivel a Longo Prazo   2.194.040   2.588.928
Emprestimos e Financiamentos 569.514 687.159
Contas a Pagar 1.624.526 1.901.769
Patrimônio Liquido   2.202.212   2.244.292
Capital Social 5.488.603 5.488.603
Reservas de Lucros 139.022 62.614
Adiantamentos Futuro Aumento Capital 302.235 302.235
Prejuizos Acumulados  (3.727.647)  (3.609.160)
Total do Passivo 8.649.120 9.373.155

BBKO CONSULBBKO CONSULBBKO CONSULBBKO CONSULBBKO CONSULTING S.A.TING S.A.TING S.A.TING S.A.TING S.A.
CNPJ: 04.494.544/0001-08

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

1 - Das Atividades Operacionais 31/12/2019 31/12/2018
a) Resultado Liquido Ajustado
Lucro Liquido do exercicio (42.079) (88.998)
+ Depreciações e Amortizações           360       17.628
Resultado Ajustado (41.719) (71.370)
b) Acréscimo /Decréscimo do Ativo Circulante
(-) Clientes 251.243 2.424.448
(-) Impostos a Recuperar (16.768) (41.108)
(+) Outros Adiantamentos (425) 16.054
(-) Outros Creditos                -      (19.607)
= Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante     234.049   2.379.788
c) Acréscimo/Decréscimo
  do Passivo Circulante
(+) Fornecedores (4.230) (342.975)
(+) Obrigações Fiscais a Recolher (505.918) 687.965
(+) Salarios a Pagar (54.345) (25.539)
(-) Provisões Trabalhistas e Cíveis           184         2.067
= Acréscimo/Decréscimo
  do Passivo Circulante     (564.309)     321.518
= Total das Atividades Operacionais (371.979) 2.629.936
2- Das Atividades de Investimentos
(-) Compra de Ativo Imobilizado 145.542 (2.473)
(+) baixa de Ativo Imobilizado     (142.842)                -
= Total das Atividades de Investimentos 2.700 (2.473)
3- das Atvidades de Financiamento (117.646) (2.673.439)
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes (486.925) (45.976)
Caixa e Equivalentes de Caixa ( Inicio do ano) 1.114.125 1.160.101
Caixa e Equivalentes de Caixa (Final do ano) 627.200 1.114.125
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes 486.925 45.976

Receitas Operacionais e Deduções 31/12/2019 31/12/2018
Receita Bruta da Prestação de Serviços   4.352.055   8.078.833
(-) Deduções e Impostos Incidentes sobre Vendas (247.578) (458.889)
Receita Operacional Liquida 4.104.477 7.619.944
(-) Custo das Vendas e Serviços  (2.992.263)  (3.320.786)
Lucro Bruto   1.112.214   4.299.158
Despesas: (-) Despesas Operacionais (1.066.322) (4.785.722)
(-) Depreciações/ Amortizações (360) (17.628)
Outras Receitas Operacionais - 3.737

Demonstração dos Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Reservas Adiantamento para Lucros ou Prejuízos

Eventos        Social de Lucros   Aumento de Capital             Acumulados         Total
Saldo em 31 de Dezembro 2017 5.488.603 62.614 302.235 (3.520.161) 2.333.290
Prejuizo do Exercicio de 2018                -              -                              -                    (88.998)     (88.998)
Saldo em 31 de Dezembro 2018 5.488.603 62.614 302.235 (3.609.159) 2.244.292
Reservas de Lucros - 76.408 - (76.408) -
Prejuizo do Exercicio de 2019                -              -                              -                    (42.080)     (42.080)
Saldo em 31 de Dezembro 2019 5.488.603 139.022 302.235 (3.727.647) 2.202.212

Antonio Paschoal de Caroli
Presidente - CPF: 029.355.628-87

Juvêncio Ribeiro Neto
Técnico em Contabilidade-CRC-SP 1SP143812/O-0

31/12/2019 31/12/2018
Receitas Financeiras Operacionais 36.278 619.984
(-) Despesas Financeiras      (34.312)      (21.939)
Lucro / Prejuizo Operacional       47.498       97.590
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado       13.300           568
Resultado Antes do IRPJ e Contribuição Social       60.798       98.158
(-) Provisão para IRPJ e Contribuição Social    (102.877)    (187.156)
Lucro Liquido/(Prejuizo) do Exercicio (42.079) (88.998)
Lucro Liquido/(Prejuizo) por Ação do Capital Social (0,01) (0,02) As Notas Explicativas na íntegra encontram-se na sede da Instituição.

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019
  2019/R$ 2018/R$
Receita Operacional Bruta
Arrendamentos  1.584.813,92 1.470.625,27
(-) Impostos s/Arrendamentos  57.576,18 53.677,90
Receita Operacional Líquida  1.527.237,74 1.416.947,37
Despesas Administrativas  955.929,97 884.287,72
Impostos e Taxas  217.855,97 147.366,68
Despesas Financeiras  13.358,97 2.337.110,16
Outras Receitas/Despesas  (826,39) 30.832,83
Lucro/Prej. antes dos Efeitos Fiscais  339.266,44 (1.920.984,36)
Contribuição Social e IR  148.427,74 146.540,53
Lucro/Prejuizo Líq. do Exercício  190.838,70 (2.067.524,89)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
   Reser-  Total do
  Capital vas de Prejuízos Patrimô-
  Social Lucros Acumulados nio Líquido
Em 31/12/17  47.736.352,00 - (49.324.344,08) (1.587.992,08)
Result. do Exércício  - - (2.067.524,89) (2.067.524,89)
Em 31/12/18  47.736.352,00 - (51.391.868,97) (3.655.516,97)
Result. do Exércício  - - 190.838,70 190.838,70
Em 31/12/19  47.736.352,00 - (51.201.030,27) (3.464.678,27)

Notas Explicativas
1. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
o CPC PME, em concordância com ás Leis nº 6404/76, 11638/2007 
e 11941/2009. 2. Caixa e equivalentes de caixa, incluem depositos 
bancários(R$ 189,37 em 2019 e R$ 1,00 em 2018) e aplicações fi-

nanceiras (R$ 5.664,60 em 2019 e R$ 29.784,91 em 2018). 3. Outros 
ativos e passivos circulantes e não circulante: São demonstrados pe-
los valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calcu-
láveis, acrescidos, quando aplicavél, dos correspondentes encargos e 

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ 61.162.467/0001-22
Relatório de Diretoria - Srs. Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço 
Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019. Esta-
mos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 27 de Fevereiro de 2020.

A Diretoria
Marcial Celso de Lima
CRC 1SP159694/O-5

Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  271.299,62 233.472,87
Caixa e Equivalentes de Caixa  5.853,97 29.785,91
Arrendamentos a Receber  202.956,85 141.198,16
Tributos a Recuperar  62.488,80 62.488,80
Não Circulante  5.258.803,51 6.044.279,93
Creditos com Pessoas Ligadas  2.478.501,37 3.245.945,14
Depósitos e Cauções  15.946,35 33.152,61
Investimentos  2.764.355,79 2.765.182,18
Total do Ativo  5.530.103,13 6.277.752,80

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  1.048.751,40 1.030.323,65
Fornecedor  12.952,49 -
Obrigações Trabalhistas e Sociais  27.415,21 25.968,69
Obrigações Tributarias  1.008.383,70 1.004.354,96
Não Circulante  7.946.030,00 8.902.946,12
Empréstimos  4.701.734,57 4.701.734,57
Tributos Parcelados  2.775.088,15 3.732.004,27
Receitas Diferidas  469.207,28 469.207,28
Passivo Descoberto  (3.464.678,27) (3.655.516,97)
Capital Social  47.736.352,00 47.736.352,00
(-) Prejuízos Acumulados  (51.201.030,27) (51.391.868,97)
Total do Passivo  5.530.103,13 6.277.752,80

6. O Capital Social é de R$ 47.736.352,00 totalmente integralizado 
e representado por 34.392.937.843 ações ordinárias sem valor no-
minal. 7. O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados 
com base no lucro presumido. 8. Os financiamentos a longo prazo 
foram contratados junto ao Banco BDRN, mediante contrato de aber-
tura de crédito. O valor que consta no Balanço R$ 4.701.734,57 é o 
resultado da soma do principal, juros e atualização monetária, até a 
data em que a empresa deixou de funcionar e entrou com processo 
judicial contra credores. O valor da dívida encontra-se congelado, 
enquanto perdurar a condição de sub judice. 9. A entidade teve as 
atividades industriais paralizadas a partir de Janeiro de 1996.

variações monetárias incorridas (passivos). 4. As receitas e despesas 
são reconhecidas no resultado pelo regime de competência.
5. Participações Societárias:  % de
  Capital partici- Patrimônio
  Social pação Líquido
Algodoeira Mascote Ltda.  323.015,00 25,50 (5.417.918,05)
Glicínia Empreendimentos 
 e Participações Ltda.  2.392.936,00 99,95 2.383.866,83
Tecelagem Texita S/A  13.360.384,00 31,99 (28.195.483,21)
Texita - Cia. Textil Tangará  71.257.992,54 91,21 (121.509.183,47)

LIMEIRALIMEIRALIMEIRALIMEIRALIMEIRATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/ATEC TECNOLOGIA S/A
CNPJ nº. 07.929.157/0001-45

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 16 de janeiro de 2020 A Diretoria

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Ativo    31.12.2019   31.12.2018
Ativo Circulante 113.095,78 461.413,90
Disponibilidades 113.095,78 99.083,90
Contas à Receber - 362.330,00
Ativo Não Circulante 6.063.382,05 5.700.512,89
Imóveis 4.181.005,52 4.181.005,52
Impostos à Recuperar 18.416,69 17.877,53
Devedores por Compromisso
   de Compra de Imóveis 1.500.000,00 1.500.000,00
Depósitos Judiciais 1.629,84 1.629,84
Contas à Receber 362.330,00 -
Total do Ativo 6.176.477,83 6.161.926,79

Demonstração do Resultado do Exercício
 encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

 31.12.2019  31.12.2018
Despesas/Receitas Operacionais (5.215,62) (9.667,88)
Outras Despesas Administrativas (5.591,95) (8.115,95)
Despesas Tributárias (162,83) (309,41)
Outras Despesas - (1.816,34)
Receitas Financeiras 539,16 573,82
Resultado antes da CSLL e do IRPJ (5.215,62) (9.667,88)
Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro (48,52) (51,64)
Provisão para Imposto de Renda (80,87) (86,08)
Resultado após a CSLL e o IRPJ (5.345,01) (9.805,60)

Passivo    31.12.2019   31.12.2018
Passivo Circulante 62.625,90 42.729,85
Provisão para Contribuição Social 10,84 12,32
Provisão para Imposto de Renda 18,06 20,53
Credores Diversos 62.597,00 42.697,00
Patrimônio Líquido 6.113.851,93 6.119.196,94
Capital Social 6.452.148,00 6.452.148,00
Reserva de Lucros 10,80 10,80
Resultados Acumulados (338.306,87) (332.961,86)
Total do Passivo 6.176.477,83 6.161.926,79

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2019

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social o desenvolvi-
mento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis. 2 -
Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações contá-
beis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, foram
elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práticas contábeis
adotadas no Brasil. 3 - Principais Práticas Contábeis - Os imóveis contabi-
lizados no ativo não circulante, estão lançados pelo seu custo de aquisição.
A conta depósitos judiciais está em garantia de IPTU junto à Prefeitura. Con-
tas à receber refere-se a valores devidos por terceiros, que serão recebidos
nos próximos exercícios As provisões para contribuição social e imposto de
renda são devidas sobre o 4º trimestre de 2019 e serão recolhidas nos devi-
dos prazos. Credores diversos são dívidas contraídas com terceiros que
serão pagas no próximo exercício. As receitas e despesas estão contabiliza-
das pelo regime de competência. A contribuição social sobre o lucro foi cons-
tituída à alíquota de 9% sobre a receita ajustada e a provisão para o Iimposto
de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a receita ajustada, confor-

Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

 31.12.2019  31.12.2018
Atividades Operacionais (5.345,01) (9.805,60)
Prejuízo Líquido do Exercício (5.345,01) (9.805,60)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos 539,16 573,82
Impostos a Compensar 539,16 573,82
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 19.896,05 9.601,80
Credores Diversos 19.900,00 9.597,00
Impostos à Recolher (3,95) 4,80
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa 14.011,88 (777,62)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 99.083,90 99.861,52
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício 113.095,78 99.083,90
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa 14.011,88 (777,62)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

Mutações do  Capital  Reserva  Resultados
Patrimônio Líquido          Social de Lucros Acumulados           Totais
Saldo em 31.12.17 6.452.148,00 10,80 (323.156,26) 6.129.002,54
Prejuízo Líquido do Exercício - - (9.805,60) (9.805,60)
Saldo em 31.12.18 6.452.148,00 10,80 (332.961,86) 6.119.196,94
Prejuízo Líquido do Exercício - - (5.345,01) (5.345,01)
Saldo em 31.12.19 6.452.148,00 10,80 (338.306,87) 6.113.851,93

me previsto na legislação. O regime tributário adotado pela sociedade no ano
calendário de 2019 foi o de lucro presumido. O capital social totalmente
subscrito está representado por 7.400.000 ações ordinárias nominativas
sem valor nominal, sendo R$6.452.148,00 integralizado e R$947.852,00 a
integralizar.. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de
caixa, consistem em numerário disponível na sociedade, e saldos em poder
de bancos. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos
fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = 113.095,78; Caixa e equi-
valentes de Caixa = 113.095,78. São Paulo, 16 de janeiro de 2020

André Kissajikian - Diretor
Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. - CNPJ/MF. nº 
60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Convocação-
-Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 24.04.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Refinaria 
Nacional de Sal S.A. a se reunir em assembleia geral ordiná-
ria, no dia 24 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na 
Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 124, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório 
da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o 
artigo 133 da Lei 6.404/76. São Paulo (SP.), 19 de março de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80                                                                                                                            NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: Em 29.11.2019, às 19h00, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em São Paulo 
(SP). MESA: Adriano Maciel Pedroti - Presidente; e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Secretário. QUORUM: Totalidade 
do capital social. EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 
6.404/76 (“LSA”). DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Registrada a apresentação de renúncia 
pelo Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Kopel, em 27.11.2019. 2. Em consequência do item 
anterior, eleito CARLOS RODRIGO FORMIGARI, brasileiro, casado, estatístico, RG-SSP/SP 21.345.528-6, CPF 
115.534.128-77, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo 
Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, como membro efetivo do Conselho de Administração, 
no mandato anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2020. 2.1. 
Registrado, ainda, que o conselheiro eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento 
das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, 
em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), incluindo a declaração 
de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) será 
investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 3. Registrado que os demais cargos 
do Conselho de Administração não sofreram alterações. 4. Ratificada a indicação de Vanessa Lopes Reisner 
como diretora responsável pelo Requerimento de Margem Bilateral de Garantia em operações de Derivativos 
- Resolução do Conselho Monetário Nacional 4.662/18, desde 18.9.2019. ENCERRAMENTO: Encerrados os 
trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de novembro de 
2019. Adriano Maciel Pedroti - Presidente; e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Secretário. Acionistas: Banco Itaucard 
S.A. (aa) Adriano Maciel Pedroti e Eduardo Hiroyuki Miyaki - Diretores, respectivamente; Magazine Luiza S.A. 
(aa) Frederico Trajano Inácio Rodrigues - Diretor Presidente. Homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 
94.194/20-8, em 18.02.2020 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: Em 29.11.2019, às 19h15, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em São 
Paulo (SP). PRESIDÊNCIA: Luís Fernando Staub. QUORUM: Maioria dos membros eleitos. DELIBERAÇÃO 
TOMADA POR UNANIMIDADE: 1. Considerando a alteração na composição deste Conselho, aprovada 
na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, e, ainda, as disposições do artigo 10, parágrafo 
único, do Estatuto Social, indicado CARLOS RODRIGO FORMIGARI, para a função de Presidente do 
Conselho de Administração, na qual será empossado após homologação de sua eleição pelo Banco 
Central do Brasil (“BACEN”). 2. Registrado que os demais cargos do Conselho de Administração 
não sofreram alteração. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e 
aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de novembro de 2019. (aa) Andre Balestrin Cestare, 
José Reinaldo Moreira Tosi, Luís Fernando Staub, Marcelo José Ferreira e Silva e Roberto Bellissimo 
Rodrigues - Conselheiros. JUCESP - Registro nº 94.195/20-1, em 18.02.2020 (a) Gisela Simiema Ceschin -  
Secretária Geral.

Susanne Steidl (*) 

Desde então, uma cul-
tura de inovação pas-
sou a tomar conta do 

sistema financeiro europeu, 
gerando novos produtos e 
dando mais autonomia aos 
clientes. No open banking, 
os dados são propriedade 

Como o open banking vai modernizar 
o sistema financeiro brasileiro

Em janeiro de 2018, entrava em vigor na Europa a diretiva PSD2, abrindo o sistema bancário da União Europeia e permitindo a criação de novos serviços 
aos consumidores, em um conceito conhecido como open banking

do próprio cliente, e não 
mais dos bancos. Com isso, 
o consumidor pode autori-
zar o compartilhamento dos 
seus dados entre diversas 
instituições financeiras de 
acordo com seus interesses. 

Para o Brasil, um país com 
sistema bancário extrema-

mente concentrado no qual 
três entre dez pessoas não 
possuem uma conta bancá-
ria, o open banking surge 
como uma grande oportuni-
dade de modernização. De 
fato, é algo extremamente 
disruptivo para o mercado 
brasileiro, estimulando a 
competitividade e ofere-
cendo outras opções aos 
clientes. 

A regulamentação do sis-
tema adaptado à realidade 
brasileira já está em dis-
cussão no Banco Central, e 
os principais participantes 
estão avaliando os desafios 
estratégicos e operacio-
nais. As novidades che-
garão ao consumidor de 

maneira gradual nos pró-
ximos meses. Mas, afinal, 
por que essa ferramenta é 
tão importante para trazer 
o sistema financeiro do 
Brasil ao futuro? 

Em primeiro lugar, o 
open banking representa 
uma mudança de cultura. 
Nos bancos e instituições 
financeiras, isso represen-
ta uma maior abertura a 
novos modelos de negó-
cio. O ambiente bancário 
se torna mais dinâmico e 
a concorrência aumenta, 
melhorando a experiência 
do consumidor. A inovação 
se torna, como na Europa, 
palavra-chave para as gran-
des empresas financeiras. 

des bancos podem, por 
exemplo, fazer parcerias 
com startups para criar 
novos serviços de crédito 
e investimentos, um mo-
vimento muito comum na 
União Europeia. 

Para um país marcado 
pela desigualdade, como o 
Brasil, o open banking dá 
ao cidadão mais autonomia 
e a capacidade de gerir 
melhor seu dinheiro. Por 
meio de um único aplica-
tivo de gestão financeira, 
pequenos empresários ou 
profissionais autônomos 
conseguem ter uma visão 
geral da sua situação fi-
nanceira, com as despesas 
correntes, investimentos, 
pagamento de contas e 
faturas, independente do 
banco ou instituição finan-
ceira onde cada uma dessas 
operações é realizada. 

No Reino Unido, grandes 
bancos como HSBC e ING 
já possuem seus aplicativos 
de gestão financeira em 
parceria com empresas de 
tecnologia e inovação, que 
têm acesso às informações 
financeiras dos clientes e 
organizam todos os dados 
em uma única interface. 

O processo no Brasil 
vem sendo bem conduzido 
pelo Banco Central, e de 
maneira gradual. A insti-
tuição reguladora tem um 
papel central na definição 
de regras que beneficiem 
todos os players envolvi-
dos e tragam segurança 
a esse novo ecossistema 
financeiro. 

Com esse tempo de 
maturação, bancos e ins-
tituições financeiras vêm 
realizando testes para a 
criação de sistemas se-
guros e criptografados, 
que evitem vazamentos de 
dados e fraudes. Vale res-
saltar que o modelo bra-
sileiro de open banking 
estará em plena confor-
midade com a Lei Geral 
de Proteção de Dados 
(LGPD), que entrará em 
vigor no país em agosto 
deste ano. 

O open banking é um di-
visor de águas para a vida 
financeira dos brasileiros 
e para a Economia do país 
em geral. Ele representa 
mais concorrência, mais 
liberdade e autonomia, 
dando solidez ao mercado 
e incentivando as pessoas 
a cuidarem melhor do seu 
dinheiro. Para os grandes 
bancos, o momento é de 
pensar fora da caixa e se 
abrir a essa evolução. 

(*) - É CPO da Wirecard 
(www.wirecard.com.br).

Produtos tradicionais e 
pouco flexíveis não são 
mais atraentes ao con-
sumidor num modelo de 
open banking. Portanto, 
inovar é sobreviver. Gran-
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