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A Junta Comercial do Estado de São Paulo divulgou 
comunicado em que suspende o atendimento presencial 
no órgão até o dia 30 de abril. Salienta que tal medida foi 
necessária por conta das ações de prevenção no combate 
à pandemia do Coronavírus.

Informou também que muitos serviços estão disponí-
veis de forma online através do site www.jucesp.sp.gov.
br, mediante acesso com login e senha da Nota Fiscal 
Paulista, Gov.BR ou certificado digital.

Outros canais de atendimento são: (11) 3468-3050 ou 
institucional.jucesp.sp.gov.br/fale.php

PARALISAÇÃO NOS SERVIÇOS 
PRESENCIAIS DA JUCESP

Medida Provisória 
nº 927/2020 - 
Calamidade 
Pública Covid-19

Por Eduardo Moisés

Contábil

   
Leia na página 5

A tecnologia proporcionou a criação de ferramentas importantes, 
não apenas para comunicação entre as pessoas, mas também para 
as empresas disseminarem seus serviços e facilitarem a vida da 
população, que em muitos casos, pode resolver problemas, fazer 
compras e até cursos sem sair de casa, ou melhor, de qualquer 
lugar, desde que tenha um smartphone na mão. O Brasil é o segun-
do mercado de aplicativos que mais cresce no mundo, conforme 
mostra o relatório Global Apps Trends, realizado em 2019.    

Aplicativos e o  isolamento social

Dentre as diversas medidas que vêm sendo adotadas por parte dos 
empresários para evitar a exposição de seus colaboradores ao Coro-
navirus, a mais difundida até o momento tem sido o famoso home 
office, modalidade em que o trabalho é executado de forma remota, 
sem necessidade de comparecimento regular à sede do empregador. 
Contudo, na maior parte das vezes se trata o home office como sinônimo 
da figura do teletrabalho, novidade trazida pela Reforma Trabalhista 
em 2017, o que não é correto em todas as situações.   

Teletrabalho e Home Office

Desde o início do mês as pessoas e a imprensa estão com os holofotes 
todos voltados para um único assunto: o novo Coronavírus - COVID-19. 
A pandemia tem causado medo na população, com notícias sobre o 
crescimento rápido de infectados e mortes. Além do medo de se con-
taminar, existe uma outra preocupação no ar: a situação financeira 
das empresas. Para se ter uma ideia, o cenário tem levado o governo 
brasileiro a suspender eventos esportivos, aulas escolares, fechar 
restaurantes, causando um impacto negativo nas vendas dos comércio 
e, consequentemente, abalando a economia.   

COVID-19 e empreendedores
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Negócios em Pauta

Recolhimento do ICMS 
O presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Skaf, enviou ofício 

ao governo do Estado de São Paulo solicitando a imediata 
suspensão do recolhimento do ICMS pelo período de 120 dias. 
A medida é essencial para ajudar os empresários a atravessar 
este momento de grave crise por conta do Coronavírus e, 
assim, preservar as empresas e os empregos. Reitera ainda 
a solicitação feita ao governo federal de que também seja 
postergado urgentemente os seguintes impostos federais: 
IPI, IRPJ, CSL e contribuição do INSS.    Leia a coluna 
completa na página 3

Fecomercio.AP

TELECOMUNICAÇÃO

A implantação de um 
sistema de gerenciamento 
de informações para um 
empreendimento não é 
um processo simples e 
rápido, além de não ser 
algo que se pode comprar 
de um fornecedor

Trata-se de um proce-
dimento que precisa 

ser desenvolvido com a 
participação da empresa 
e que envolve tecnologia, 
treinamento e até mesmo 
mudança cultural.

Implantar plenamente 
um sistema, fazer com que 
a equipe se aproprie dele, 
incorporá-lo às rotinas do 
dia a dia e passar a usá-lo 
de forma natural sem difi-
culdades, é um desafio muito 
maior do que normalmente 
se imagina. 

A primeira etapa é a mais 
óbvia e simples. Selecionar 
um sistema, escolher um 
fornecedor, passar pela 
etapa de compra e assinar 
o contrato. Com a "lição de 
casa" bem-feita, a segunda 
etapa costuma também 
ser razoavelmente rápida 
e fácil de ser ultrapassada. 
Discutir as particularidades 
da empresa, entender os 
detalhes da solução adqui-
rida, especificar o escopo 
a ser implantado, os novos 
procedimentos e processos 
e colocar a "mão na massa". 

Como implantar um sistema de 
Gerenciamento de Informações
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Após o go live é que o 
desafio aumenta. Até este 
momento tínhamos ques-
tões sobre hardware e 
software, agora passamos a 
ter o peopleware. Treinar, 
engajar, mudar costumes, 
identificar interesses ocul-
tos e, em muitos casos, tocar 
em aspectos culturais da 
organização, são temas que 
normalmente acabam sendo 
pouco ou nada discutidos 
nas duas primeiras fases da 
implantação. 

Em uma análise de risco 
pode-se afirmar que esta é 
a fase mais sensível. Nossa 
experiência indica que, além 
do investimento correto no 
treinamento inicial e con-
tínuo dos participantes, é 
importante que a empresa 
entenda pelo menos outros 
três aspectos: 

 • A implantação do sis-
tema precisa estar ali-
nhada com os objetivos 
estratégicos do empre-
endimento e esta comu-

significa ter o sistema efe-
tivamente implantado. Se a 
equipe não utilizar de forma 
plena, se continuar a reali-
zar controles ou relatórios 
através de outros meios e 
se a gerência e diretoria não 
"consumirem" os relatórios 
e dados do sistema, não há 
efetiva implantação. 

Neste ponto é fundamen-
tal a participação da gerên-
cia e diretoria para que as 
antigas ferramentas sejam 
"extintas" e que se cobre o 
real uso do que se implantou. 
Não é incomum observar 
sistemas sendo "sabotados" 
pela alta direção que pede 
ou aceita relatórios "por 
fora" dele. 

Assim como qualquer 
mudança requer disciplina e 
terminação até que se torne 
um hábito, a implantação 
de um sistema de gerencia-
mento de informações não é 
diferente. O desafio princi-
pal se inicia com o uso, mas 
os ganhos costumam surgir 
rapidamente, sendo que a 
sua efetiva implantação cos-
tuma significar um degrau 
conquistado em termos de 
produtividade, governança 
e transparência. 

(Fonte: Marcus Granadeiro é 
engenheiro civil formado pela Poli/
USP, é presidente do Construtivo, 
empresa de tecnologia com DNA 
de engenharia e membro da ADN 

(Autodesk Development Network) 
e  do RICS (Royal Institution of 

Chartered Surveyours).

nicação precisa ser feita 
e estar clara para todos 
os participantes. Nas 
implantações normal-
mente não se tem pro-
cedimentos e processos 
para se tomar decisões, 
mas este é o alinhamento 
que guiará e unificará a 
equipe. 

 • Como toda a inovação há 
uma tendência de uma 
pequena piora antes de 
vir a melhora. Assim, 
é muito importante o 
suporte, a participação e 
o entendimento por toda 
a cadeia de comando 
da empresa. Sempre é 
bom lembrar que inovar 
significa errar, que errar 
é normal e precisa ser 
encarado como apren-
dizado. O lema deve ser 
"errar rápido". 

Ter o sistema instalado 
dentro do especificado 
com uma equipe treinada 
pode atender o contrato 
de fornecimento, mas não 

QUANTA RECEITA AS PARCERIAS ENTRE OPERADORAS 
E EMPRESAS DE CONTEúDO IRÃO GERAR?     Leia na página 6

Parcelas do Simples 
Devido a pandemia de Covid-19 

e o fechamento de milhares de em-
presas em todo o Brasil, o Governo 
Federal anunciou o adiamento de 
parte dos impostos que incidem 
no Simples Nacional pelo período 
de três meses. A medida objetiva 
reduzir os efeitos relacionados à 
pandemia nas micro e pequenas 
empresas, resguardar empregos 
e o pagamento de salários.

Governo do Estado de São Paulo

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/quanta-receita-as-parcerias-entre-operadoras-e-empresas-de-conteudo-irao-gerar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-25-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/eduardo-moises/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-o-coronavirus-afeta-as-financas-dos-empreendedores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/aplicativos-se-tornam-mais-eficientes-em-tempos-de-isolamento-social/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/teletrabalho-e-home-office-em-tempos-de-coronavirus-principais-distincoes-e-pontos-de-atencao/


www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 11º an-

dar - cj. 111 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 - 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

OpiniãO
Como diminuir sua 
pegada de carbono 
enquanto estuda

Os benefícios do 
ensino a distância 
corporativo você já 
conhece bem: redução 
de custos com o 
deslocamento de 
tutores, flexibilidade, 
aprendizado 
individualizado e 
um ROI maior, entre 
tantos outros

E o que começou como 
um movimento nas 
empresas hoje é am-

plamente utilizado também 
pelas pessoas físicas. Afinal, 
em que momento você 
imaginaria ser possível que 
um morador do interior do 
Amazonas teria acesso a 
um curso sobre como ser 
comediante com o ator 
Steve Martin ou sobre Ges-
tão na Fundação Getúlio 
Vargas? Essa aproximação 
de qualificações de quali-
dade e do ensino para todos 
explica também o boom de 
plataformas digitais como o 
Coursera ou Udemy. 

Isso sem dizer que hoje 
praticamente todos os cen-
tros universitários oferecem 
versões digitais de seus cur-
sos. Em 2018, pela primeira 
vez, a oferta de vagas online 
superou as presenciais na 
universidades brasileiras. 
Dados do último Censo de 
Educação Superior, reali-
zado pelo MEC, mostraram 
que foram 7,1 milhões de 
vagas oferecidas a distância 
contra 6,4 milhões no ensino 
presencial.

Liberdade de estudar na 
hora, quando e onde quiser, 
melhor aprendizado (é pos-
sível rever as aulas quando 
quiser), maior concentra-
ção e grande variedade de 
cursos. E a mensalidade 
também é um fator impor-
tante, com valores até 50% 
menores.

E, além das vantagens 
'palpáveis' da educação 
digital há também outro 
benefício muito importante 
e que poucas pessoas se dão 
conta: a redução do impacto 
ambiental.

Um estudo da Open Uni-
versity da Grã-Bretanha 
descobriu que, quando se 
realiza um cursos de e-
-learning, se consome em 
média 90% menos energia 
e se emite 85% menos CO2 
por aluno do que os cursos 
tradicionais em sala de 
aula. Aliás, você já tinha 
parado para refletir sobre 
isso? Veja, abaixo, 3 razões 
como o aprendizado on-line 
se encaixa em um estilo de 
vida mais sustentável:

1- Reduz a poluição - As 
cidades, principalmente as 
maiores, tendem a ser des-
centralizadas. Ou seja: será 
preciso se deslocar para 
chegar ao local das aulas. E 
não importa se o processo é 
feito de carro ou transporte 
público, o veículo polui o 
meio ambiente.

Economizar o combustí-
vel do carro ou o valor da 
passagem de ônibus parti-
cipando de aulas online não 
apenas ajuda no orçamento 
familiar, mas também reduz 
a poluição.

2- Poupa recursos natu-
rais - Além de limitar o com-
bustível usado nas viagens 
de carro e ônibus, o ensino 
a distância utiliza menos 
recursos naturais do que 
o aprendizado que ocorre 
presencialmente.

Pense que as aulas pre-
cisam ocorrem em prédios 
- quanto maior o número 
de alunos, mais espaço é 
necessário. E quanto mais 
espaço construído, menos 
áreas verdes. 

A economia é devida à 
energia usada para alimen-
tar os elevadores, iluminar, 
aquecer ou resfriar a sala 
de aula. Isso sem dizer da 
água utilizada nos banhei-
ros e para limpar todos os 
espaços utilizados. Reduz 
também os copos de plástico 
e outros materiais usados 
durante a presença no local.

3- Diminui o consumo de 
papel - O desmatamento é 
uma questão global séria. 
Segundo a National Wildlife 
Foundation, 60% do lixo es-
colar é apenas papel. E uma 
tonelada de papel descar-
tado equivale a 16 árvores 
grandes. A educação on-line 
é uma excelente maneira de 
economizar papel. Os livros, 
tarefas, trabalhos e provas 
são digitais. 

O papel precisa ser im-
presso para ter maior utili-
dade, não é mesmo? Então 
coloque também, nesta 
conta, tanto a energia elé-
trica utilizada no processo 
de impressão como também 
os cartuchos e toners de 
tinta utilizados. A cada ano, 
mais de 350 mil desses car-
tuchos acabam em aterros e 
estima-se que levem até mil 
anos para se de comporem 
completamente. 

Viu como realmente vale a 
pena considerar o ensino a 
distância ao fazer um curso 
ou mesmo uma graduação? 
O meio ambiente agradece.

(*) - É especialista em Gestão 
de Conhecimento e Tecnologias 

Educacionais (https://
alexandrecastanha.wordpress.com/).

Luiz Alexandre Castanha (*)

Desafios e soluções para o e-commerce 
em tempos de isolamento social

Thiago Cavalcante (* )

Neste sentido, certamente num 
primeiro momento haverá um 
aumento do número de consumi-

dores que serão praticamente obrigados 
a optar pelas compras on-line à medida 
que evitam locais públicos. Por outro 
lado, também pode ser uma fonte de pre-
ocupação a existência de problemas na 
cadeia de suprimentos como a escassez 
de produtos ou dificuldades de logística.

Seja como for, a verdade é que o país 
está entrando num momento no qual a 
empatia, a sensibilidade e a solidarieda-
de serão muito valorizadas. Presas em 
suas casas, as pessoas desejarão ouvir 
vozes conhecidas, ver pessoas amadas 
e buscar informações de alguém em 
quem possam confiar.

As marcas mais atentas a este sen-
timento poderão corresponder às 
expectativas de seus clientes com 
soluções que agreguem inteligência ar-
tificial a influenciadores digitais. Nelas 
a tecnologia teria a função de evitar a 
superexposição e a sensação de que 
alguém está querendo tirar vantagem 
de um momento tão difícil para o país. 
Para isso, seria necessária a inserção 
do influenciador apenas no momento 
certo e com a mensagem corretamente 
adaptada a cada situação.

Mandar vídeos com algum famoso su-
gerindo algum produto para um mailing 
geral seria um suicídio de imagem tanto 
para a marca como para o famoso. Então 
a Inteligência artificial entra fazendo sua 
mágica de entender o comportamento do 
consumidor por meio de sua navegação 
nos e-commerces e detectar o momento 
e a forma de fazer com que a participação 
do influenciador seja recebida como uma 
ajuda bem vinda na hora certa e não como 
uma exploração comercial insensível.

Mas como se faz isso?

É possível, por exemplo, detectar 
que alguém se interessou 
por um produto no site, 
avançou no processo 
para sua compra, mas 
quando chegou na parte 
do pagamento, achou o 
preço muito alto e desis-
tiu, deixando o carrinho 
virtual abandonado.

Então, somente as 
pessoas que passaram 
por todo este ciclo se-
riam abordadas em seus 
canais de comunicação (redes sociais 
ou próximas visitas ao e-commerce) 
com vídeos de influenciadores digitais 
relembrando seu interesse por aquele 
produto e oferecendo insumos para 
que a compra seja executada.

Estes insumos podem ser desde infor-
mações sobre os benefícios do produto, 
depoimentos sobre seus efeitos até des-
contos no preço, oferta de condições de 
pagamentos diferenciadas em relação 
à exposta a todos no site e isenção de 
cobrança de frete, por exemplo.

Uma pesquisa recente do Ibope 
Inteligência mostrou 
que 52% dos internau-
tas brasileiros seguem 
influenciadores digitais 
em redes sociais. O es-
tudo diz ainda que 50% 
dos que responderam 
confessaram que se sen-
tem influenciados em 
relação aos produtos e 
serviços que essas per-
sonalidades indicam nas 
plataformas.

A distância das famílias e amigos 
durante o período de isolamento 
social tem um potencial de fazer 
com que este poder de influência 
cresça muito nas próximas semanas. 
Que ele seja usado na hora certa, 
da melhor forma possível e com a 
máxima empatia, sensibilidade e a 
solidariedade.

(*) É diretor e sócio-fundador da Inflr, startup 
especializada em ações com influenciadores 

digitais que consegue atingir 100% dos seguidores, 
multisegmentar e direcionar as entregas dentro da 

audiência de cada influenciador.

A cada decisão anunciada pelas autoridades como forma de combater a pandemia da COVID-19 cresce a 
importância do e-commerce no cenário nacional. Com a restrição aos shoppings e o fechamento das lojas 
de rua este canal começa a despontar como destino natural para suprir as necessidades cotidianas. 
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“Presas em suas 
casas, as pessoas 
desejarão ouvir 
vozes conhecidas, 
ver pessoas 
amadas e buscar 
informações de 
alguém em quem 
possam confiar.

AI/TD

Portal de ensino da Prefeitura de São Paulo 
é alternativa de capacitação profissional 

Começou ontem (24), o período de quarentena em virtude da pandemia 
do coronavírus. Durante o período de 15 dias de restrição social, as pessoas 
que estarão em casa poderão aproveitar o tempo para se qualificar pelo 

portal do Cate, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, 
que conta com dezenas de cursos profissionalizantes de diferentes áreas 
de atuação. Parte dos cursos segue as tendências do mercado, como, por 
exemplo, programação em back-end e python, setores que buscam profis-
sionais capacitados para o preenchimento de vagas de emprego. Há também 
opções inovadoras, como a qualificação em desenvolvimento de jogos e a 
gestão de resíduos por meio do upcycling (www.cate.prefeitura.sp.gov.br).

News@TI
Webinars gratuitos para apoiar empresas e 
executivos com trabalho remoto

@A SoftwareONE, que é especialista em soluções de negócios em 
nuvem, está fazendo uma ação de apoio para ajudar empresas a 

utilizarem as soluções online existentes no mercado de forma remota e 
está promovendo uma série de webinars gratuitos (http://info.softwa-
reone.com/teste_RegistrationPage.html).

Apps para tempos de distância social e quarentena
A pandemia mundial fez com que hábitos 

mudassem em todo o mundo. O excessivo 
cuidado com a higienização de objetos, das 
mãos e do rosto, além de evitar contato 
com idosos e isolamento social, são alguns 
exemplos. Apesar de assustador, estar em 
casa por mais tempo pode pode mudar 
completamente o seu currículo quando 
tudo isso terminar.

Inglês em 15 horas
Se considerarmos o tempo médio que 

o brasileiro gasta para se deslocar ao 
trabalho, que são cerca de 2 horas diá-
rias, durante o período de isolamento é 
possível usar esse tempo para investir em 
atividades que agregam conhecimentos. 
De acordo com pesquisadores da Univer-
sidade Cidade de Nova York, por exemplo, 
estudar por 15 horas com o aplicativo de 
idiomas Babbel é o necessário para adqui-
rir o mesmo conhecimento de uma pessoa 
que estudou uma língua estrangeira em um 
curso acadêmico. Assim, basta dedicar-se 
40 minutos por dia por um mês. A eficácia 
desse aplicativo já foi comprovada também 
por pesquisadores da Universidade Yale  e 
pela Universidade do Estado de Michigan 
– ambas nos Estados Unidos. 

Trabalho Novo
Após investir os 40 minutos diários em 

inglês, por exemplo, ainda há muita hora 
livre no dia de quem está fazendo home 
office. Contando apenas as horas do 
transporte, ainda temos 1h20. Carolina 

Martins, fundadora da CMF Carreira e 
Recolocação desenvolveu o curso Máqui-
na de Empregos. Ele tem como objetivo 
capacitar e dar autonomia para que mais 
brasileiros consigam se inserir no mercado 
de trabalho. Portanto, esse momento de 
reclusão social não precisa ser só tédio 

e ansiedade, mas uma oportunidade de 
investimento pessoal.

Boa Forma e Alimentação Saudável
Por fim, os 20 minutos restantes podem 

ser utilizados para cuidar da saúde, do 
corpo e da mente A Akmos, empresa de 
bem-estar e nutrição, possui um programa 
chamado Impakt60 São 12 minutos de 
exercícios diários, que não necessitam 
equipamentos e podem ser feitos em casa, 
aliando mudanças de hábitos alimentares 
para uma vida mais saudável.

Mantendo a Mente Saudável 
durante o Isolamento

O aplicativo Calm tem como objetivo 
auxiliar na saúde mental de seus usuários. 
A plataforma possui ferramentas que me-
lhoram a concentração e reduzem ansie-
dade, estresse e depressão. O app utiliza 
técnicas com música e respiração, além 
de histórias para quem precisa melhorar a 
qualidade do sono.  O guia de meditação é 
o mais procurado em tempos de incerteza.

Aprenda a tocar  um instrumento
O aplicativo Yousician é ideal para desa-

fiar sua mente enquanto aprende violão. 
Por meio do microfone do celular, a ferra-
menta consegue identificar se uma música 
está sendo executada corretamente. O 
programa também conta com diversas 
lições, dicas técnicas e desafios semanais. 
Além disso, o software também possui 
um afinador digital para o instrumento.



Qual o impacto da 
Internet das Coisas no 
setor de rastreamento? 

Não é novidade 
que o mercado de 
Internet das Coisas 
(IoT) tem crescido 
consideravelmente nos 
últimos anos

De acordo com a Cisco, 
empresa líder mun-
dial em TI e redes, 

aproximadamente 25 bi-
lhões de equipamentos irão 
se integrar com sistemas 
inteligentes em todo o mun-
do. A expectativa é que o 
segmento de IoT movimente 
mais de US$ 19 trilhões até 
a próxima década, sendo o 
Brasil responsável por US$ 
352 bilhões. 

Se pararmos para fazer 
uma breve análise, já viven-
ciamos diversas situações 
em que o IoT se faz pre-
sente em nosso dia a dia. 
Cidades inteligentes, carros 
conectados, wearables, 
smart farming, entre outros, 
usam da conectividade para 
interagir, gerenciar e mo-
nitorar diversas operações 
à distância. E no setor de 
rastreamento de veículos 
não é diferente. 

Ainda há um oceano azul 
de possibilidades quando 
falamos sobre a rastreabili-
dade no mercado brasileiro. 
O IoT está trazendo novas 
possibilidades para o mer-
cado de rastreamento de 
veículos e frotas elevando 
o serviço para um novo 
patamar. Transformar o 
complexo em algo simples 
e assertivo é hoje o desafio 
dos maiores fornecedores 
de tecnologia para este 
setor. 

Equipamentos autôno-
mos que conversam entre 
sí, através de redes de IoT 
conectados a plataformas 
de Inteligência Artificial 
permitem monitorar todo 
o desempenho não só do 
veículo e motorista mas 
também de todas as condi-
ções da carga transportada. 

Para se ter uma ideia do 
potencial dessa inovação, 
já é possível monitorar com 
esta tecnologia grãos desde 
a sua colheita até o destino 
final em qualquer parte do 
mundo para saber como 
foram as diversas condições 
de transporte de ponta a 
ponta bem como tomar 
decisões críticas durante 

o trajeto, como mudança 
da roteirização, modais, 
horários, refrigeração e 
muito mais. 

De forma preditiva e pro-
ativa envolvendo camadas 
sofisticadas de machine 
learning e IA acompanhar as 
condições da carga, veículo 
de transporte, motorista, 
condições da via, entre 
outros quesitos que são 
imprescindíveis para que 
as operações deem certo, 
já não é novidade. Mas, em 
um mundo com margens 
cada vez mais apertadas, 
trabalhar com processos 
não racionalizados através 
de tecnologia de ponta pode 
determinar perda importan-
te de competitividade. 

De acordo com dados do 
Denatran, dos 66 milhões 
de veículos registrados, 
apenas 2,3 milhões possuem 
sistema de monitoramento 
e rastreamento. Esse índice 
ainda está muito abaixo se 
comparado com o poten-
cial de mercado que temos 
no país. Por isso, acredito 
que as empresas precisam 
entender, de fato, que im-
plementar uma tecnologia 
de IoT ajuda a acelerar a 
produtividade, a lucrativi-
dade, a eficiência e reduz 
custos e atrasos, ou seja, 
cria um sistema altamente 
escalável. 

E o melhor, por meio 
dele, empresários conse-
guem ter uma visibilidade 
de tudo que acontece em 
suas operações em tempo 
real - eliminando possíveis 
gargalos. Por fim, ainda 
acredito que temos um 
caminho árduo pela frente 
para conseguir educar e 
preparar o mercado para 
estas novas tecnologias. A 
disrupção já está aconte-
cendo. A implementação 
de um novo mindset neste 
setor vai exigir mudanças 
profundas e culturais nas 
empresas. 

Mas tenho certeza que se 
os gestores entenderem que 
todos seus dados devem ser 
transformados em informa-
ções confiáveis e armaze-
nados de forma segura irão 
perceber o impacto positivo 
que a implementação irá 
trazer para seu empreendi-
mento. Pensem nisso! 

(*) - É CEO e fundador da Getrak, 
maior provedora de tecnologia para 

rastreamento da América Latina.

Frederico Menegatti (*)
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D - Eventos Adiados
A Francal Feiras e a ABLAC (Associação Brasileira de Lojistas de Ar-
tefatos e Calçados) comunicam o adiamento da Francal Ablac Show, 
anteriormente agendada para o período de 1 a 3 de junho, e do Salão 
Alto Verão, dias 24 e 25 de agosto. Dado ao cenário de imprevisibilidade 
e em consonância com a situação atual da indústria e varejo calçadistas, 
a Francal Feiras e a ABLAC decidiram que a Francal Ablac Show e o 
Salão Alto Verão se tornarão um único evento a ser realizado nos dias 2, 
3 e 4 de setembro, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte 

E - Embarques e Desembarques
A concessionária GRU Airport, administradora do Aeroporto Internacional 
de São Paulo, informa que as operações internacionais de embarque e 
desembarque acontecem somente pelo Terminal 3. A mudança é tempo-
rária e visa a adequar as operações do aeroporto, em alinhamento com 
as autoridades competentes, em função da pandemia de Covid-19. Os 
procedimentos de check-in continuam acontecendo normalmente nos 
balcões habituais das empresas aéreas nos terminais onde elas operam. 

F - Interior e Litoral
Um fenômeno que está ocorrendo, especialmente entre famílias mais 
abastadas, é a procura por refúgios em cidades pequenas no interior e 
no litoral. O objetivo é óbvio: ficar distante dos grandes centros, onde 
há maior aglomeração de pessoas. Para 2020, de acordo com a Abrainc 
(Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), o segmento de 
médio e alto padrão deve representar um crescimento de mais de 30% 
no mercado imobiliário. As famílias passaram a procurar imóveis para 
períodos de, no mínimo, 120 dias em condomínios de luxo fechados, 
bem como outros existentes no litoral. 

G - Assinatura Eletrônica
Atualmente um processo de assinatura de documento tradicional en-
volve, além de contato físico com pessoas, um trâmite com impressão 
de papéis, idas ao cartório, envio pelos correios, troca de emails, entre 

A - Médico de Dúvidas
Para facilitar a comunicação entre médicos e pacientes, a Elife criou 
o projeto Médicos Solidários: um canal de atendimento por What-
sApp que leva dúvidas sobre a COVID-19 para médicos qualificados 
responderem (https://medico.elife.com.br/). Embora as redes sociais 
facilitem a divulgação de informações, médicos e especialistas podem 
ter dificuldades para alertar o público, em meio a tantas fontes de 
notícias.Com o canal de WhatsApp, cada dúvida que o projeto recebe 
é encaminhada para os especialistas e a Elife envia para o paciente a 
resposta, sem identificar o médico. Os médicos podem se voluntariar 
inscrevendo-se no site. 

B - Higiene e Limpeza
A Unilever Brasil, fabricante de mais de 400 marcas dentre as quais 
OMO, Rexona, Comfort, Cif e Brilhante, anunciou a doação de R$ 1 
milhão em produtos, o correspondente a 625 mil unidades de artigos 
de higiene e limpeza que serão destinados às ações de combate ao 
Covid-19. O compromisso foi assumido pela Unilever durante reunião 
online do Comitê Executivo Empresarial, mobilização liderada pelo 
governador de São Paulo, João Doria. “Estamos trabalhando junto 
com governos estaduais e municipais, e também com nossos parceiros, 
para garantir que superemos juntos essa crise global, priorizando 
sempre a saúde das pessoas”, diz Gerardo Rozanski, presidente da 
Unilever Brasil.

C - Manutenção do Quadro
De forma a contribuir para o pleno funcionamento dos sistemas logísticos 
e de energia do país neste momento de crise oriunda do Covid-19, a 
Cosan e suas empresas controladas (Rumo, Raízen, Comgás e Moove) 
decidiram que, neste momento, não farão redução do seu quadro de 
pessoal. Nosso foco está em tomar as medidas necessárias para a con-
tinuidade das atividades de forma remota e presencial, garantindo as 
ações pertinentes nas áreas de segurança física, de higiene e suporte 
psicológico. 

outras atividades. No portal assinaturagratis.com é possível realizar 
assinaturas eletrônicas de documentos, eliminando a necessidade de 
contato físico, bem como autenticação de assinatura em cartório. A plata-
forma é 100% gratuita e possibilita a assinatura de quantos documentos 
forem necessários. O processo de assinatura eletrônica é rápido e pode 
levar minutos para se concretizar. Acesse: (www.assinaturagratis.com).

H - Cursos de Pilotagem
A Ducati do Brasil anunciou uma nova programação para os cursos de 
pilotagem através de sua plataforma Ducati Riding Experience (DRE), 
que serão realizados entre julho e dezembro. São quatro as opções 
disponíveis para os interessados: o DRE Road, o DRE Racetrack, o 
DRE Racetrack EVO e o DRE Dream Tour, novidade no Brasil. No 
DRE Road, segundo a Ducati, o curso passa "a ser mais dinâmico, 
com novos exercícios e práticas, sendo ideal tanto para motociclis-
tas experientes quanto para iniciantes". O foco do treinamento, que 
tem duração de um dia, é o aperfeiçoamento da pilotagem com uma 
condução segura para qualquer ocasião, com os modelos das linhas 
Monster e Multistrada. Mais informações: (https://www.ducati.com/
br/pt/eventosducati). 

I - Acesso a Cursos
Com 25 mil horas de conteúdo e 8 mil livros, o LIT, plataforma digital 
de educação executiva da Saint Paul Escola de Negócios, libera gratui-
tamente o acesso de 100% dos seus cursos por 30 dias para quem se 
cadastrar no site (https://lit.com.br/). A escola espera contribuir para 
a aprendizagem de milhares de pessoas que aderiram ao movimento 
de distanciamento social na tentativa de conter a disseminação do 
COVID-19. O LIT oferece conteúdo nas áreas de negócios, liderança, 
digital, finanças, marketing, gestão e inovação, todos com certificação da 
Saint Paul Escola de Negócios, eleita por cinco vezes uma das melhores 
escolas de negócios do mundo, segundo a Financial Times.

J - Limpa Nome Online
O Serasa Consumidor, startup e braço da Serasa Experian, está reali-
zando uma ação inédita para a negociação de dívidas durante o Feirão 
Serasa Limpa Nome online: para ajudar cada vez mais consumidores a 
organizarem suas finanças, a empresa anuncia novas e agressivas van-
tagens em parceria com: Digio, Tricard, BMG, Recovery, Credsystem 
e Ativos. A partir de agora, cada um dos parceiros listados, traz novas 
condições de pagamento que incluem desde parcelamento em até 48x 
sem juros, ampliação dos descontos e maior prazo de pagamento a partir 
do fechamento do acordo no site site (https://www.serasaconsumidor.
com.br/limpa-nome-online/).

O mandatário tam-
bém informou que 
o governo federal 

irá disponibilizar R$8 bi-
lhões para a saúde. Entre 
as medidas também há a 
suspensão de dívidas dos 
Estados com a União, no 
valor de R$ 12,6 bilhões.

A medida foi determi-
nada após reunião com 
governadores do Nordes-
te, por teleconferência. 
De acordo com Bolso-
naro, os repasses serão 
garantidos aos fundos de 
saúde estaduais e munici-
pais após edição de duas 
Medidas Provisórias, com 

A medida foi determinada após reunião 
com governadores do Nordeste, por teleconferência.

São três pontos importantes que podem ajudar os lojistas, 
especialmente os pequenos empresários.
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Brasileira de Lojistas de Sho-
pping) obteve um resultado 
importante, fruto das nego-
ciações com proprietários 
de shoppings e centros de 
compra. São três pontos im-
portantes que podem ajudar 
os lojistas, especialmente os 
pequenos empresários, neste 
momento onde a maioria das 
lojas estão fechadas como 
medida de enfrentamento à 
pandemia do Coronavírus.

O aluguel do shopping rela-
tivo ao mês de março será co-
brado de forma proporcional. 
Essa cobrança no entanto não 
será feita agora e sim poste-
riormente e de maneira nego-
ciada. Não haverá cobrança 
de aluguel durante o tempo 
em que os shoppings estive-
rem fechados. A cobrança do 
condomínio será flexibilizada 
e reduzidasuma vez que o cus-
to de manutenção, limpeza, 
energia e conservação ainda 
se mantém.

O fundo de promoção deve-

O Banco do Brasil começou a liberar as opera-
ções de crédito para garantir a liquidez financeira 
das micro e pequenas empresas nesse período 
de pandemia do Coronavírus. Esses clientes 
poderão prorrogar as próximas duas parcelas 
a vencer, que serão migradas para o final do 
cronograma de pagamento de suas dívidas. 

Além da prorrogação das parcelas, a incidência 
dos juros será diluída ao longo de todo o cronograma 
de pagamentos. As linhas contempladas utilizam 
recursos próprios do BB. O objetivo é garantir que 
as micro e pequenas empresas não necessitem 

dispor de seus caixas para pagar empréstimos 
neste momento, liberando recursos para garantir 
o pagamento de funcionários e fornecedores.  

O pequeno empresário que quiser se valer das 
medidas pode fazer a contratação diretamente 
no Gerenciador Financeiro. Também é possível 
realizar na agência, mas o BB orienta que o 
empreendedor utilize o canal remoto. Além 
dessas linhas, o BB está com todas as suas linhas 
de crédito de capital de giro à disposição dos 
clientes, também no sentido de prover liquidez 
às micro e pequenas empresas (AI/BB) (ABr).

Serviços essenciais 
como de água e luz 
durante pandemia

A Defensoria Pública de 
SP, por meio de seu Núcleo 
Especializado de Defesa do 
Consumidor, enviou ofício às 
concessionárias de energia 
elétrica que atuam no Es-
tado, dando conhecimento 
às agências reguladoras do 
setor, com a recomendação 
de que o fornecimento do 
serviço não seja interrom-
pido em caso de falta de 
pagamento do consumidor 
enquanto perdurar o estado 
de pandemia decorrente do 
Coronavírus. A orientação 
da Defensoria é de que se-
jam buscados meios menos 
gravosos de coação para a 
cobrança.

Da mesma forma, o Núcleo 
está recomendando à Sabesp 
e às demais concessionárias 
que fornecem água, que não 
interrompam o fornecimento 
do serviço, considerando que 
uma das medidas preventivas 
à propagação do vírus é a 
higiene constante das mãos, 
principalmente com água e 
sabão.

“Tais medidas devem ser 
tomadas nesse contexto de 
pandemia, em função das 
medidas de prevenção men-
cionadas e do direito à saúde e 
em razão da redução de renda 
de pessoas que trabalham de 
maneira autônoma durante o 
período de isolamento”, sus-
tentaram os Coordenadores 
do Núcleo, Defensora Pública 
Estela Waksberg Guerrini 
e Defensor Luiz Fernando 
Baby Miranda (AI/DPSP).

Bolsonaro anuncia pacote de 
combate à pandemia de R$ 85 bi
O presidente Jair Bolsonaro anunciou um pacote de R$85,8 bilhões para ajudar os estados e municípios 
do país, em meio à pandemia do novo Coronavírus (Sars-CoV-2)

EP
A O texto traz outras me-

didas, que continuam 
valendo, como o teletra-
balho, a antecipação de 
férias, a concessão de 
férias coletivas, o apro-
veitamento e antecipação 
de feriados, o banco de 
horas, a suspensão de exi-
gências administrativas 
em segurança e saúde no 
trabalho, o direcionamen-
to do trabalhador para 
qualificação e o adiamento 
do recolhimento do FGTS. 
Outra decisão tomada foi 
a restrição da entrada de 
estrangeiros no país por 
30 dias (ANSA/ABr).

vigência imediata. Entre 
outras ações, também 
está a MP 927 que teve 

um dos artigos (Artigo 
18) revogado pelo pre-
sidente. 

Lojistas de shopping terão aluguel 
isento durante fechamento

rá ser negociado com cada em-
preendimento. Em conversa 
preliminar com os empresários, 
há possibilidade de se reduzir 
cerca de 90% desse fundo 
temporariamente. No entanto, 
a negociação será feita entre os 
lojistas e os locadores. 

“Estas medidas se unem a 
outras que já obtivemos em 
acordo com o poder público 
como as linhas de crédito re-
duzidas, redução de impostos, 

entre outras, destacando que 
desde o início desta crise 
nos colocamos em contato 
com os associados buscando 
entendimento mútuo neste 
enfrentamento”, explica Nabil 
Sahyoun, presidente da AL-
SHOP. A entidade criou um ca-
nal de atendimento por email 
(contato@alshop.com.br) que 
é para esclarecer dúvidas com 
o suporte de profissionais de 
diversas áreas (AI/Alshop).

BB prorroga dívidas de micro e pequenas empresas
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

VINICIUS CERRATTO GIRIBOLLA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido no 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.202V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia dois de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (02/08/1994), residente e domici-
liado Rua Frei Muniz, 27, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Gi-
ribolla e de Patricia Cerratto Giribolla. DANIELI SILVA LEME, estado civil solteira, profissão 
corretora imobiliaria, nascida neste Distrito (CN:LV.A/126.FLS.191V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de maio de mil novecentos e noventa (02/05/1990), residente e domi-
ciliada Rua Estevão Dias Vergara, 1148, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alexandre Leme e de Maria Aparecida da Silva Leme.

AISLAN SANTOS DE CAMARGO, estado civil divorciado, profissão bombeiro civil, nas-
cido neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos 
e setenta e nove (29/11/1979), residente e domiciliado Rua Jucuruçu, 403, casa 01, Pa-
rada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Ataide de Camargo 
e de Doralice Santos de Camargo. SIMONY MARIA DE FRANÇA MOTA, estado civil 
solteira, profissão manicure, nascida no Subdistrito Santana, nesta Capital (CN:LV-A 
051,FLS.231V-SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de outubro de mil nove-
centos e oitenta e três (17/10/1983), residente e domiciliada Rua Jucuruçu, 403, casa 
01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivo da Costa Mota 
e de Maria de Lourdes de França.

CARLOS EDUARDO PEREIRA, estado civil solteiro, profissão supervisor de vendas, nas-
cido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/175.FLS.129V-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e setenta e 
nove (28/11/1979), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2798, bloco 02, apartamen-
to 45, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amiltom Pereira da Silva e de Antonia Aldenir 
Pereira da Silva. SILMARA FERNANDES BATISTA, estado civil solteira, profissão vende-
dora, nascida em Monte Aprazível, neste Estado (CN:LV.A/036.FLS.263-MONTE APRAZÍ-
VEL/SP), Monte Aprazível, SP no dia cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e um 
(05/12/1981), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2798, bloco 02, apartamento 45, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Batista e de Nair Fernandes Batista.

BRUNO MARQUES PEREIRA, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/104.FLS.053-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de junho de mil novecentos e noventa e dois (29/06/1992), residente 
e domiciliado Rua Baixada Santista, 415, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Wagner Pereira e de Simone Marques Ribeiro Pereira. VIVIANE DO NASCIMENTO 
BIANCHI, estado civil solteira, profissão química, nascida no Subdistrito Belenzinho, 
nesta Capital (CN:LV.A/102.FLS.087-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia nove de 
novembro de mil novecentos e noventa (09/11/1990), residente e domiciliada Rua Bai-
xada Santista, 415, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roque Bianchi e de 
Carmosa Ferreira do Nascimento Bianchi.

CLAUDINEI DE CAMPOS, estado civil divorciado, profissão vigilante, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e sessenta 
e cinco (04/11/1965), residente e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 2098, Cida-
de Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedicto Vaz de 
Campos e de Maria Benedicta de Campos. FRANCISCA FREIRE DOS SANTOS, es-
tado civil solteira, profissão diarista, nascida em Umari, Estado do Ceará (CN:LV.A/002.
FLS.186 UMARI/CE), Umari, CE no dia dezoito de julho de mil novecentos e setenta e 
quatro (18/07/1974), residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 2098, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Freire dos 
Santos e de Geralda Carminda Pereira dos Santos.

CARLOS ALBERTO FERREIRA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
no Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de novem-
bro de mil novecentos e sessenta e quatro (11/11/1964), residente e domiciliado Rua 
Uapuca, 58, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Antonio Ferreira e de Nilzete Mascarenhas Ferreira. SILVIA DE PAULA, estado civil 
divorciada, profissão coordenadora, nascida no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital, 
São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e setenta e dois (05/04/1972), 
residente e domiciliada Rua Uapuca, 58, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ovidio de Paula e de Marta Vieira de Paula.

DANIEL DE JESUS RAMOS, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido em Dia-
dema, neste Estado (CN:LV-A-012,FLS.070V-SANTA EFIGÊNIA/SP), Diadema, SP no 
dia dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (18/08/1988), residente e domi-
ciliado Rua Porto Amazonas, 635, casa 02, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Natalino Pereira Ramos e de Suelimar Terezinha de Jesus. CRISTINA APARECIDA 
BARBOSA DA LUZ, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guarulhos, neste 
Estado (CN:LV-A-380,FLS.220-1º SUBDISTRITO GUARULHOPS/SP), Guarulhos, SP 
no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (16/02/1987), residente 
e domiciliada Rua Porto Amazonas, 635, casa 02, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Geraldo Magela da Luz e de Rosangela Barbosa da Luz.

ALEXANDRE ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-006,FLS.284-PIRITUBA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e quatro de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (24/01/1977), residente e domici-
liado Rua Arraial do Bonfim, 201, casa 07 - fundos, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Raimundo Carlos da Silva e de Edelzuita Alves da Silva. TATIANE 
ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(06/12/1986), residente e domiciliada Rua Arraial do Bonfim, 201, casa 07 - fundos, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eulalio Alves de Oliveira.

LEANDRO BRASIL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de acabamento, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/204.FLS.220 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de março de mil novecentos e noventa e quatro (28/03/1994), residente e domici-
liado Rua Verbos do Amor, 29, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Esmerindo Gonçalves da Silva e de América Aparecida Brasil. LIGIA 
ALVES DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão auxiliar de acabamento, nascida 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/059.FLS.147-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia dezoito de março de mil novecentos e oitenta e oito (18/03/1988), residente e 
domiciliada Rua Verbos do Amor, 29, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Luiz de Andrade e de Andreia Alves Malaquias de Andrade.

BRUNO POMPONET DO CARMO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão pro-
jetista, nascido no Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/012.FLS.134-IPIRAN-
GA/SP), São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(09/01/1989), residente e domiciliado Rua Dona Maria de Camargo, 364, casa A, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Dagoberto dos Santos e de Mayse do Carmo dos San-
tos. LETICIA RODRIGUES PINTO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/213.FLS.160-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e três de maio de mil novecentos e noventa e três (23/05/1993), residente e domi-
ciliada Rua Dona Maria de Camargo, 364, casa A, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Herculano Arantes da Silva Pinto e de Marcia Rodrigues da Costa Pinto.

FÁBIO SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão policial militar, nasci-
do em Ilhéus, Estado da Bahia (CN:LV-A-023,FLS.223-2º OFÍCIO DE ILHÉUS/BA), 
Ilhéus, BA no dia três de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (03/12/1988), 
residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 275, apartamento 34, Vila Carmosi-
na, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando Souza Oliveira e de Irani Cardoso 
Santos. TATIANE EUGENIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão professo-
ra, nascida no Subdistrito Casa Verde, nesta Capital (CN;LV-A-059,FLS.007 CASA 
VERDE/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta e 
sete (16/05/1987), residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 275, apartamento 
34, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Eugenio e de 
Raquel Ferreira da Silva.

JOÃO VICTOR LOCKMANN, estado civil solteiro, profissão vigia, nascido em Bauru, 
neste Estado 9CN:LV-A-208,FLS.003V-1º SUBDISTRITO DE BAURU/SP), Bauru, SP 
no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e três (22/04/1993), residente e 
domiciliado Rua Serra de São Domingos, 654, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Lilian Carla Lockmann. THAMIRIS PEDROZO DA CRUZ, estado 
civil solteira, profissão ajudante de cozinha, nascida neste Distrito (CN;LV-A-227,FLS.
212-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa 
e cinco (09/01/1995), residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 654, casa 
03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dilmar Arcangelo da Cruz e 
de Cristiane Aparecida Pedrozo.

RICARDO GOMES DAMACENO, estado civil solteiro, profissão sócio empresário, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/080.FLS.197 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de março de mil novecentos e oitenta e cinco (04/03/1985), residente e domiciliado 
Rua Ponta de Lucena, 202, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elcio 
Gomes Damaceno e de Rosana Cecilia Gomes Damaceno. KAROLAYNE CASTRO 
POZZO LOPES, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/339.FLS.008-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de abril de 
mil novecentos e noventa e nove (05/04/1999), residente e domiciliada Rua Toreiros, 
105, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pozzo Lopes e de 
Ana Lucia Castro Curvelo Pozzo Lopes.

ORIVALDO APARECIDO BARBOSA, estado civil solteiro, profissão policial militar, 
nascido no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/039.FLS.215-VILA MA-
TILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos e sessenta e 
dois (20/12/1962), residente e domiciliado Rua Nossa Senhora das Candeias, 500, 
Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Rodrigues Barbo-
sa e de Madalena Ramos Barbosa. GALDEIZA JANUARIA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão esteticista, nascida em Jaguaribe, Estado do Ceará (CN:LV.A/007.
FLS.047-JAGUARIBE/CE), Jaguaribe, CE no dia vinte e seis de janeiro de mil nove-
centos e setenta e sete (26/01/1977), residente e domiciliada Rua Nossa Senhora 
das Candeias, 500, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Maria Januaria da Silva.

ORIEL RAIMUNDO DE GOIS, estado civil divorciado, profissão armador, nascido em 
Tupanatinga, Estado de Pernambuco, Tupanatinga, PE no dia nove de março de mil 
novecentos e oitenta e um (09/03/1981), residente e domiciliado Rua Nilce, 110, casa 
01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Selestina de Jesus. AL-
BERTINA CARVALHO MENDES, estado civil divorciada, profissão funcionária pública, 
nascida em Gama, Brasília - Distrito Federal, Brasília, DF no dia nove de dezembro de 
mil novecentos e sessenta e cinco (09/12/1965), residente e domiciliada Rua Nilce, 110, 
casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pereira Mendes 
e de Maria de Lourdes Carvalho Mendes.

PAULO ROGÉRIO PEREIRA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia quatorze de outubro de 
mil novecentos e setenta e quatro (14/10/1974), residente e domiciliado Estrada 
do Pêssego, 3788, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldemar Pereira e de 
Maria Aparecida Pereira. CARINA CUNHA DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são pedagoga, nascida no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/084.
FLS.060-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de novembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (15/11/1987), residente e domiciliada Estrada do Pês-
sego, 3788, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jezoel da Silva e de Ivone Cunha 
do Nascimento da Silva.

MARCELO MARIANO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/144.FLS.481-VILA PRUDEN-
TE/SP), São Paulo, SP no dia trinta de novembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(30/11/1987), residente e domiciliado Rua Morubixaba, 198, bloco 11, apartamento 
01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Mariano de Lima 
e de Nalva Miranda de Lima. CAMILA DENAMI VICTORIA, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/029.FLS.102-MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(27/11/1982), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 198, bloco 11, apartamento 
01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Carlos Pinto Victoria e 
de Deolinda Aparecida Denami Victoria.

MAURICIO ALVES DA ROCHA GOMES, estado civil solteiro, profissão técnico de te-
lecomunicações, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/068.FlS.171-
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (20/09/1989), residente e domiciliado Rua Pirizal, 18, casa 01, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson da Rocha Gomes e de Nadja da Silva 
Alves. CAROLINE DE SOUZA BERNARDINO, estado civil solteira, profissão assis-
tente de vendas, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/204.FLS.109-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e noventa e dois 
(27/06/1992), residente e domiciliada Rua Pirizal, 18, casa 01, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Bernardino da Silva e de Marileide Santos 
de Souza.

JOELITON CANDIDO BORGES DA COSTA, estado civil solteiro, profissão assis-
tente administrativo, nascido em Goiana, Estado de Pernambuco (CN;LV-A-035,-
FLS.024V-GOAIANA/PE), Goiana, PE no dia primeiro de outubro de mil novecen-
tos e noventa e três (01/10/1993), residente e domiciliado Rua Professor Euclides 
Luz, 203, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Natanael Borges 
da Costa e de Helena Candido da Silva. BIANCA MARIA OLIVEIRA, estado ci-
vil solteira, profissão cabeleireira, nascida no Subdistrito Santana, nesta Capital 
(CN:LV-A-114,FLS.208 SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia sete de agosto de mil 
novecentos e noventa e dois (07/08/1992), residente e domiciliada Rua Professor 
Euclides Luz, 203, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Laurice 
Maria Oliveira.

RONALDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/061.FLS.071-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de maio de mil novecentos e oitenta e dois (17/05/1982), residente e domiciliado 
Rua Manoel Bacelar, 457, casa 03, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Jorge dos Santos e de Suely Aparecida dos Santos. TATIANE DA SILVA, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Praia Grande, neste Estado, 
Praia Grande, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e oitenta e dois 
(19/06/1982), residente e domiciliada Rua Manoel Bacelar, 457, casa 03, Jardim 
Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos da Silva e de Eliana da 
Silva.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JUN JIANG, de nacionalidade chinesa, profissão comerciante, estado 
civil solteiro, nascido em República Popular da China, no dia (16/06/1987), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jiang Jianhong e de Jin Qiuqin. 
A pretendente: PINGFEN JIN, de nacionalidade chinesa, profissão comerciante, estado 
civil solteira, nascida em República Popular da China, no dia (20/09/1988), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jin Qiyue e de Zou Ailian.

O pretendente: ARNALDO SPINELLI RICCI CINANENA, de nacionalidade brasileira, 
profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/09/1993), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Arnaldo Ricci Cinanena 
Neto e de Ana Paula Spinelli Ricci Cinanena. A pretendente: MARIANNA FERREIRA 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de importação, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (25/03/1995), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edinaldo Rodrigues de Oliveira e de Joelma 
Santos Ferreira de Oliveira.

O pretendente: VITOR MACEDO SABOIA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, 
profissão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(20/12/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Silmar 
de Almeida e de Monica Maria Macedo Saboia de Almeida. A pretendente: ANDREZA 
COSOMANO, de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (18/07/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Orlando Cosomano Junior e de Mara Colla Cosomano.

O pretendente: ANTONIO MARCELO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão motorista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/12/1972), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio dos Santos e de 
Valdite Gomes Fernandes. A pretendente: SIMONE ALVES DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, profissão vendedora, estado civil divorciada, nascida em Ipatinga - MG, 
no dia (13/06/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Madalena Alves dos Santos.

O pretendente: RAUL ALEJANDRO FERREYRA FARIAS, de nacionalidade argentina, 
profissão administrador, estado civil solteiro, nascido em Cordoba - Argentina, no dia 
(14/03/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raul 
Alberto Del Valle Ferreyra e de Azucena Del Valle Farias. A pretendente: CHYNTIA GON-
ÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão analista administrativa, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (07/03/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Alves da Silva e de Luciene Gonçalves da Silva.

O convivente: ADILSON RAMOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autô-
nomo,. estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/06/1974), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Antonio Vieira Santos e de Guiomar 
Ramos Santos. A convivente: MARIA CAROLINA DOS REIS, de nacionalidade brasileira, 
profissão estudante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/10/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Antonio dos 
Reis e de Marlene Pereira Valente Dos Reis.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

O papel do Estado
Com mais de sete bilhões 
de pessoas e inúmeras 
decisões imediatistas, a 
situação mundial está 
beirando ao caos

Os meios de comunicação, 
veladamente, anunciam 
que não vai dar para 

resolver todos os problemas 
criados pela humanidade. Nas 
casas onde se criam as leis dos 
homens prevalecem interesses 
particulares. O mundo precisa 
de homens sábios no comando 
e de seres humanos que se 
movimentem incansavelmente 
buscando o bem. Nestes dois 
milênios depois de Cristo, 
tivemos praticamente quinze 
séculos de imobilismo nos quais 
as comunidades não atingiram o 
apogeu de seu desenvolvimento. 

A partir do século 15, houve 
uma ruptura e começaram a sur-
gir mudanças. As comunidades 
se transformaram em nações e 
estas em Estados soberanos que 
passaram a interferir nas ativi-
dades, regulamentando a vida. 
Três poderes se confrontam: o 
religioso, o do Estado burocrata, 
e o econômico que amplia a sua 
influência. Por trás de tudo isso, 
sempre estiveram os próprios 
seres humanos que, ao invés 
de buscarem intensamente o 
reconhecimento sempre dispu-
taram o controle das riquezas, 
a influência e o poder. Assim, 
as incompreensões permane-
ceram e a missão de Cristo não 
foi reconhecida com exatidão.

A estruturação do Estado 
nacional contemporâneo tem 
como objetivo exercer a sobe-
rania política e militar dentro 
de seu território delimitado 
por suas fronteiras. O Estado 
nacional é também chamado de 
Estado-Nação, aglutinando as 
pessoas que vivem no território 
e que possuem características 
singulares segundo a sua iden-
tidade (língua, religião, moeda, 
hino do país etc.) cultural, 
histórica, étnica, colocadas em 
prática dentro do estado, ou 
seja, do país.

Surgiu o Estado Laico e Re-
publicano, com a capacitação 
de definir a moeda do país, sem 
a figura do rei absoluto. Mas a 
população deveria ser bem pre-
parada e o Estado não deveria 
ser o tutor de tudo e de todos, 
tributando e se envolvendo em 
negociatas. Cada povo, com 
sua pátria e tradições, todos 
reconhecendo e seguindo as 
leis naturais da Criação. Mas a 
cobiça por riqueza e poder do-
minou, e as consequências estão 
evidentes: Estados endividados, 
falidos, população desprepara-

da, cidades caóticas. 
O Estado tem de contribuir 

para que haja oportunidades 
de progresso para todos, mas 
os teóricos queriam Estados 
que tivessem arrecadação e 
pudessem contrair empréstimos 
no mercado. Aí vieram os buro-
cratas e melou tudo. O dinheiro 
nunca é suficiente, as dívidas 
crescem e tudo fica por fazer. 
A classe política e a burocracia 
se voltaram prioritariamente 
para conservar seus privilégios 
e posição no poder. Mas o que 
eles fizeram com o dinheiro?

A rede de poder mundial está 
consolidada há décadas. Tudo 
foi seguindo de forma indolente, 
sem chances de renovação. O 
declínio ético e moral está se 
ampliando. Com o agravamen-
to da situação e a insatisfação 
crescente, surgiram os chama-
dos populistas que cativam as 
massas propondo novas ideias, 
visando a seriedade na gestão 
pública. Com a crise epidêmica 
do coronavírus em escala global, 
está ocorrendo um clima de 
ansiedade e inquietação que 
se amplia com o bombardeio 
de informações derrubando a 
economia. 

Mas a crise é uma grande ad-
vertência, chamando a atenção 
dos seres humanos sobre a for-
ma displicente e irresponsável 
como estão vivendo. No entanto, 
a atuação das leis naturais da 
Criação exigirá que tudo se torne 
novo no viver. A República veio 
sem preparo, fruto de um golpe 
de vingança contra o Imperador 
e a Princesa Isabel que aboliram 
o trabalho escravo, pois a econo-
mia do Brasil não poderia conti-
nuar naquele sistema ultrajante. 
Nas várias etapas seguintes de 
governo faltou o impulso para 
formar um país independente, 
apto a conceder boa qualidade 
de vida a todos que se esforçam.

A saúde é a grande riqueza do 
ser humano para poder cumprir 
a sua tarefa na Terra; sem ela, 
tudo o mais perde o seu valor. 
O corpo é de uma perfeição es-
petacular, as condições de hos-
pitalidade do planeta também. 
Mas o ser humano se afastou da 
naturalidade e causou danos a si 
mesmo e à Natureza. Como diz 
Roselis von Sass, na obra O Livro 
do Juízo Final, "O efeito protetor 
da aura dos seres humanos foi 
rompido e comprometido, pois 
as cores originais possuem efei-
tos magnéticos defensivos", que 
foram perdidos.  

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz parte 
do Conselho de Administração do Hotel 

Transamerica Berrini, realiza palestras 
sobre qualidade de vida. Coordena os 

sites (www.library.com.br) e 
(www.vidaeaprendizado.com.br). 
E-mail: bicdutra@library.com.br; 

Twitter: @bidutra7

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

De acordo com o mapeamento, 
os domicílios respondem por 
38,9% dos cerca de 2,3 gigawat-

ts de potência instalada em operação 
nos telhados e fachadas.

A fonte solar fotovoltaica representa 
atualmente 99,8% de todas as conexões 
de geração distribuída no País e possui 
cerca de 200 mil sistemas instalados, 
espalhados em mais de 79,9% dos 
municípios brasileiros. O levantamento 
da Absolar mostra que já são cerca de 
R$ 11,9 bilhões em investimentos acu-
mulados desde 2012 na geração solar 
distribuída.

Em número de sistemas solares foto-
voltaicos instalados, os consumidores 
residenciais estão no topo da lista, 
representando 72,60% do total. Em 
seguida, aparecem as empresas dos 
setores de comércio e serviços (18%), 
consumidores rurais (6,3%), indústrias 
(2,7%), poder público (0,4%) e outros 
tipos, como serviços públicos (0,04%) 
e iluminação pública (0,01%).

Segundo Rodrigo Sauaia, CEO da 
Abolar, os consumidores residenciais 

Investimentos em energia solar 
ultrapassam R$ 5,1 bi nas residências

A energia solar fotovoltaica é opção para a redução 
de até 90% dos gastos em casas com energia elétrica.
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O investimento acumulado em sistemas de energia solar fotovoltaica instalados em residências acaba 
de atingir R$ 5,1 bilhões no País, segundo dados apurados pela Associação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar)

possuem papel de destaque na adoção 
e no uso da energia solar fotovoltaica, 
pois são pressionados com as tarifas de 
energia elétrica mais altas do Brasil. “As 
residências são responsáveis por 21,4% 
de toda a energia elétrica consumida no 
Brasil. É o segundo maior consumidor 
de energia elétrica do País, logo depois 
das indústrias.

A energia solar fotovoltaica é uma 

importante opção para as pessoas re-
duzirem em até 90% os gastos em suas 
casas com energia elétrica. É economia 
no bolso dos brasileiros, aliviando o 
seu orçamento e protegendo contra 
aumentos excessivos na conta de luz. 
Além disso, é uma fonte renovável, 
limpa e sustentável que contribui para 
a sustentabilidade do Brasil”, destaca 
(AI/Absolar).
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

3106-4171

netjen@netjen.com.br

Thiago Cavalcante (*)

Com a restrição aos shoppings e o fecha-
mento das lojas de rua este canal começa 
a despontar como destino natural para 

suprir as necessidades cotidianas. Neste senti-
do, certamente num primeiro momento haverá 
um aumento do número de consumidores que 
serão praticamente obrigados a optar pelas 
compras on-line à medida que evitam locais 
públicos. 

Por outro lado, também pode ser uma fonte 
de preocupação a existência de problemas 
na cadeia de suprimentos como a escassez 
de produtos ou dificuldades de logística. 
Seja como for, a verdade é que o país está 
entrando num momento no qual a empatia, 
a sensibilidade e a solidariedade serão muito 
valorizadas. Presas em suas casas, as pessoas 
desejarão ouvir vozes conhecidas, ver pessoas 
amadas e buscar informações de alguém em 

Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  5.437.571,72 7.028.754,90
Caixa e Equivalentes a Caixa  284.706,48 1.633,80
Clientes  67.051,00 -
Estoques  4.687.744,50 6.609.115,00
Imoveis a Venda  396.113,11 396.113,11
Adiantamento a Empregados 
 e Representantes  1.956,63 21.892,99
Não Circulante  7.734.495,70 8.153.349,54
Realizavel a Longo Prazo
Depositos e Cauções  8.829,59 54.133,72
Investimentos  2.559.753,39 2.559.753,39
Imobilizado  5.165.912,72 5.539.415,35
Intangível  - 47,08
Total do Ativo  13.172.067,42 15.182.104,44

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  872.674,62 1.137.525,62
Fornecedores  39.790,62 60.260,80
Obrigações Trabalhistas e Sociais  195.021,29 208.240,13
Obrigações Tributárias  37.862,71 29.571,35
Adiantamento de Clientes  600.000,00 839.453,34
Não Circulante  8.829.473,77 10.273.229,07
Créditos de Pessoa Ligadas  8.829.473,77 10.273.229,07
Patrimônio Líquido  3.469.919,03 3.771.349,75
Capital Social  13.005.197,00 13.005.197,00
(-) Prejuízos Acumulados  (9.535.277,97) (9.233.847,25)
Total do Passivo  13.172.067,42 15.182.104,44

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019.
  2019/R$ 2018/R$
Receita Operacional Líquida  4.296.318,72 1.841.425,38
(-) Custos dos Produtos Vendidos  (3.646.882,50) (1.475.619,00)
Lucro Bruto  649.436,22 365.806,38
Despesas Administrativas  625.897,48 381.856,45
Impostos e Taxas  9.987,32 1.773,97
Outras Despesas Operacionais  215.175,00 12.450,96
Prejuízo Operacional  (201.623,58) (30.275,00)
Resultado financeiro  (6.420,14) (15.275,52)
Outras Receitas/Despesas  29.200,00 -
Prejuízo Antes dos Efeitos Fiscais  (178.843,72) (45.550,52)
Contribuição Social e I.R.  122.587,00 47.396,04
Prejuízo Líquido do Exercício  (301.430,72) (92.946,56)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Reservas de Lucros Prejuízos Acumulados Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2017  13.005.197,00 - (9.140.900,69) 3.864.296,31
Resultado do Exércício  - - (92.946,56) (92.946,56)
Em 31/12/2018  13.005.197,00 - (9.233.847,25) 3.771.349,75
Resultado do Exércício  - - (301.430,72) (301.430,72)
Em 31/12/2019  13.005.197,00 - (9.535.277,97) 3.469.919,03

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das  2019/R$ 2018/R$
atividades operacionais
Lucro Líquido do exercício  (301.430,72) (92.946,56)
Ajuste por:
Depreciações e Amortizações  308.475,56 354.634,21
Lucro Liquido Ajustado  7.044,84 261.687,65
Redução (Aumento) das contas do ativo
Clientes  (67.051,00) 196.819,81
Estoques  1.921.370,50 (663.446,00)
Outros ativos  65.240,49 (7.071,06)
Aumento (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  (20.470,18) (42.618,23)
Obrigações Trabalhistas e Sociais  (13.218,84) (3.752,09)
Obrigações Tributarias  (6.212,80) (7.202,47)
I.R. e Contribuição Social  14.504,16 (2.226,00)
Outros Passivos  (239.453,34) 839.453,34
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  1.661.753,83 586.049,05
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos
Alienação de Imobilizado  65.074,15 -
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  65.074,15 -
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamentos
Aumento (Redução) de 
 Empréstimos e Financiamentos  (1.443.755,30) (585.113,16)
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  (1.443.755,30) (585.113,16)
Fluxo de caixa do exercício  283.072,68 935,89
Saldo no início do exercício  1.633,80 697,91
Saldo no final do exercício  284.706,48 1.633,80
Fluxo de caixa do exercício  283.072,68 935,89

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019.

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. 
C.N.P.J. 50.612.704/0001-93

Relatório da Diretoria
Senhores 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. Estamos à disposição 
de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 03 de Março de 2020

Notas Explicativas
1- Informações gerais: A Agropecuária Santa Maria do 
Guataporanga S/A., criação e venda de bovinos para corte. 2- 

Resumo das principais políticas contábeis: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC PME, em 
concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009. A Diretoria         Marcial Celso de Lima -  CRC  1SP159694/O-5

3- Caixa e equivalentes a caixa, incluem depositos bancários 
(R$284.706,48 em 2019 e R$1.633,80 em 2018). 3- Os estoques 
foram avaliados ao valor de mercado. 4- Outros ativos e passivos 
circulantes e não circulante: São demonstrados pelos valores de 
realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicavél, dos correspondentes encargos e 
variações monetárias incorridas (passivos). 5- O Imobilizado esta 
demonstrado ao custo histórico de aquisição (R$8.368.175,35 
em 2019 e R$8.459.727,43 em 2017), menos aDepreciações 
acumuladas (R$3.202.262,63 em 2019 e R$2.920.312,08 em 
2018). As depreciações e amortizações foram calculadas pelo 
método linear as taxas permitidas pela legislação tributária. 6- O 
capital social é de R$ 13.005.197,00 totalmente integralizado 
e representado por 9.369.956.888 ações ordinarias sem valor 
nominal. 7-As receitas e despesas são reconhecidas no resultado 
pelo regime de competência. 8-O Imposto de Renda e Contribuição 
Social são apurados com base no lucro presumido.

UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A. CNPJ/
MF. nº 61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser Realizada em 16.04.20 - 
Ficam convocados os senhores acionistas da União Industrial 
e Mercantil Brasileira S.A. a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 16 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social 
na Avenida  Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio 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 Ar-
tigo  133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 20 de março de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09/03/2020
Local, Hora e Data: Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela 
Vista, São Paulo - SP, às 10h00 no dia 09 de março de 2020, reuniram-se as acionistas. Convocação 
e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º , da Lei 6.404/76 em 
razão da presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas 
lançadas na presente Ata e no Livro de Presença dos Acionistas. Composição da Mesa: Presidente - 
Sr. Tadaaki Kurakake; e Secretário - Sr Tatsuya Taguchi. Ordem do dia: Deliberar acerca da indicação 
do Sr. Takahiro Yamazaki, em substituição ao Sr. Yuta Mori no cargo de Diretor da Companhia. 
Deliberações: Após discussão da matéria da ordem do dia, as Acionistas aprovaram, por unanimidade 
de votos, a indicação do Sr. Takahiro Yamazaki, de nacionalidade japonesa, portador do Passaporte nº 
TR2517324, expedido pelo Governo Japonês, para o cargo de Diretor, junto à matriz em São Paulo/SP, em 
substituição ao Sr. Yuta Mori; ressalvando-se que a efetiva nomeação e a posse do indicado ao referido 
cargo encontra-se condicionada à liberação de Autorização de Residência pela Coordenação-Geral 
de Imigração e obtenção do respectivo visto consular, nos termos da legislação vigente. Encerramento 
- Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura 
da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: 
Tadaaki Kurakake - Presidente da Mesa; Tatsuya Taguchi - Secretário da Mesa. Acionistas: Marubeni 
Corporation - p/p Tadaaki Kurakake, Tadaaki Kurakake. JUCESP sob nº 152.091/20-8 em 18/03/2020.

AER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAIS
CNPJ nº. 60.594.660/0001-70

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a 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, 15 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
Circulante 11.414,28 2.977,05
Disponibilidades 11.414,28 2.741,32
Imposto de Renda na Fonte a Compensar - 235,73
Não Circulante 1.523.929,17 1.335.702,85
Realizável a Longo Prazo 1.523.929,17 1.335.702,85
Impostos e Contribuições à Recuperar 69.615,20 69.097,38
Depósitos judiciais 36.474,93 36.474,93
Imóveis 1.417.839,04 1.230.130,54

Total do Ativo 1.535.343,45 1.338.679,90

Passivo   31.12.2019   31.12.2018
Circulante 421.597,99 211.589,14
Impostos à Pagar 2.239,43 2.239,43
Contas à Pagar 99.336,98 99.336,98
Credores Diversos 320.000,00 110.000,00
Provisão para Contribuição Social 12,20 12,73
Provisão para Imposto de Renda 9,38 -
Patrimônio Líquido 1.113.745,46 1.127.090,76
Capital Social 1.657.790,31 1.657.790,31
Reservas de Lucros 136.264,15 136.264,15
Resultados Acumulados (680.309,00) (666.963,70)
Total do Passivo 1.535.343,45 1.338.679,90

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 (13.277,60) (5.759,33)
Despesas Tributárias - (981,27)
Outras Despesas Administrativas (12.747,70) (14.220,19)
Outras Despesas (811,99) (710,49)
Receitas Financeiras 282,09 10.152,62
Resultado antes dos Impostos (13.277,60) (5.759,33)
Provisão para Contribuição Social (25,39) (913,74)
Provisão para Imposto de Renda (42,31) (1.522,89)
Prejuízo Líquido do Exercício (13.345,30) (8.195,96)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Mutações do Patrimônio Líquido     Capital Social   Reservas de Lucros   Resultados Acumulados                       Total
Saldo em 31.12.2017 1.657.790,31 136.264,15 (658.767,74) 1.135.286,72
Resultado do Exercício - - (8.195,96) (8.195,96)
Saldo em 31.12.2018 1.657.790,31 136.264,15 (666.963,70) 1.127.090,76
Resultado do Exercício - - (13.345,30) (13.345,30)
Saldo em 31.12.2019 1.657.790,31 136.264,15 (680.309,00) 1.113.745,46

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 (13.345,30) (8.195,96)
Prejuízo Líquido do Exercício (13.345,30) (8.195,96)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (187.990,59) (205.167,54)
Impostos a Compensar 235,73 763,51
Imóveis (187.708,50) (205.676,40)
Contas à Receber - 47,44
Impostos a Recuperar (517,82) (302,09)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 210.008,85 108.662,51
Credores Diversos 210.000,00 110.000,00
Provisões de Impostos 8,85 (1.337,49)
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa 8.672,96 (104.700,99)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 2.741,32 107.442,31
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 11.414,28 2.741,32
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa 8.672,96 (104.700,99)

imposto de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a receita ajustada,
conforme previsto na legislação. As provisões para a contribuição social
sobre lucro e o imposto de renda são devidas sobre o 4º trimestre de 2019 e
serão recolhidas nos devidos prazos. As receitas e despesas foram conta-
bilizadas pelo regime de competência. O regime tributário adotado pela soci-
edade no ano calendário de 2019 foi o de lucro presumido. O capital social
totalmente subscrito e integralizado, está representado por 1.608.804 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa
- Caixa e equivalentes de caixa, consistem em numerário disponível na so-
ciedade, saldos em poder de bancos. Caixa e equivalentes de caixa incluído
na demonstração dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos =
11.414,28; Caixa e equivalentes de caixa = 11.414,28.

São Paulo, 15 de janeiro de 2020

Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis em 31 de Dezembro de 2019

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2019, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabeleci-
das pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práticas Contá-
beis - Os depósitos judiciais estão em garantia de processos de IPTU sobre
imóvel. Os imóveis contabilizados no ativo não circulante estão lançados
pelo seu custo de aquisição. Credores Diversos são dividas contraídos com
terceiros e que serão pagas no próximo exercício. A contribuição social so-
bre o lucro, foi constituída à alíquota de 9% sobre a receita ajustada, e o

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

Desafios e soluções para o e-commerce 
em tempos de isolamento social

A cada decisão anunciada pelas autoridades como forma de combater a 
pandemia da COVID-19 cresce a importância do e-commerce no cenário nacional

No intuito de minimizar 
os impactos causados pelas 
medidas de enfrentamento 
da propagação do 
Coronavírus (Covid-19), 
o Governo Federal tem 
anunciado periodicamente 
diversas ações

A mais recente delas foi publica-
da no Diário Oficial da União, 
na tentativa de minimizar o 

aumento no desemprego e manter 
os empregos formais existentes no 
país. Trata-se da Medida Provisória 
(MP) nº 927, de 22 de março de 2020, 
que torna mais flexível a negociação 
entre empregados e empregadores, e 
tem como principais alterações, que 
vigorarão enquanto durar o estado 
de calamidade pública, os seguintes 
pontos:
	 •	Tele trabalho: possibilita ao 

empregador transferir para o 
sistema remoto (teletrabalho, 
trabalho remoto ou outro tipo de 
trabalho à distância) diretamente 
com o empregado, com um prazo 
de notificação de 48 horas de 
antecedência por escrito ou por 
meio eletrônico, dispensando que 
tal modalidade esteja previamente 
prevista em acordo individual ou 

coletivo. Determina ainda não 
haver necessidade de registro 
prévio da alteração no contrato 
individual de trabalho.

  Caso o empregado não possua os 
equipamentos e a infraestrutura 
para a realização do trabalho 
remotamente, o empregador 
poderá fornecer ao empregado 
os equipamentos em regime de 
comodato e pagar pela infraes-
trutura, não caracterizando esse 
pagamento como verba salarial, 
ou seja, não haverá a integração 
desse pagamento na remunera-
ção do empregado. O tempo de 
utilização de aplicativos e outros 
meios de comunicação fora da 
jornada de trabalho não consti-
tui tempo de trabalho efetivo, à 
disposição, regime de prontidão 
ou de sobreaviso, desde que não 
haja previsão contrária em acordo 
individual ou coletivo.

	 •	Acordos Individuais: empre-
gados e empregadores poderão 
celebrar acordos individuais es-
critos com preponderância à lei, 
respeitados os limites previstos 
na Constituição Federal durante 
o estado de calamidade pública, 

	 •	Férias Coletivas: poderão ser 
concedidas férias coletivas pelo 
empregador,  notificando os traba-
lhadores afetados com no mínimo 
de 48 horas de antecedência, 

sem a necessidade de notificar 
os sindicatos e o Ministério da 
Economia.  Não são aplicáveis às 
férias coletivas o limite máximo 
de período anuais (2 períodos) e 
o limite mínimo de dias corridos 
(10 dias corridos), previstos no 
§1º, do artigo 139, da CLT.

	 •	Antecipação de Férias Indi-
viduais: o empregador poderá 
informar ao empregado sobre 
eventual antecipação de férias, 
com pelo menos 48 horas de an-
tecedência, indicando o período 
a ser gozado, sendo certo que o 
período mínimo deverá ser de 5 
(cinco) dias. A antecipação de 
férias ainda será permitida mesmo 
que o período aquisitivo não tenha 
transcorrido. 

  Pagamento das Férias: (a) adicio-
nal de 1/3 - o empregador poderá 
efetuar o pagamento do adicional 
de um terço até a data de paga-
mento do 13º salário;

  (b) remuneração das férias - o 
pagamento das férias poderá ser 
efetuado até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo das 
férias.

	 •	Antecipação de Feriados: o 
gozo de feriados não religiosos 
federais, estaduais, distritais ou 
municipais também poderão ser 
antecipados pelo empregador, 
para que o trabalhador permaneça 

em sua residência, desde que o 
comunique por escrito ou por 
meio eletrônico com no mínimo 
48 horas de antecedência e que 
indique expressamente os feria-
dos aproveitados.

	 •	Banco de Horas: em decorrência 
do estado de calamidade, o empre-
gador  tem a discricionariedade 
de interromper suas atividades e 
constituir um regime especial de 
compensação, por meio de banco 
de horas. A instituição do banco 
de horas deve ser estabelecida 
por meio de acordo coletivo ou 
individual formal, para compensa-
ção em até 18 meses, contada da 
data de encerramento do estado 
de calamidade. A compensação de 
tempo do período da interrupção 
poderá ser realizada mediante 
prorrogação de jornada em até 
duas horas, que não poderá ex-
ceder dez horas diárias, assim 
como a compensação do saldo 
de horas poderá ser livremente 
determinada pelo empregador.

	 •	Prorrogação da Jornada de 
Trabalho (Estabelecimentos 
de Saúde): Aos estabelecimentos 
de saúde, durante o estado de 
calamidade pública, é permiti-
do, mediante acordo individual 
escrito, mesmo para atividades 
insalubres e com jornada de 
12x36, prorrogar a jornada além 

do limite legal na forma do artigo 
61, da CLT, e adotar escalas de 
horas suplementares, sem que 
haja punição administrativa. 

  As horas suplementares poderão 
ser compensadas, no prazo de 
18 meses, contado do encerra-
mento do estado de calamidade, 
por meio de banco de horas ou 
remuneradas como hora extra, 
respeitando a remuneração das 
horas excedentes.

	 •	Suspensão da Exigibilidade 
de Recolhimento do FGTS: A 
exigibilidade do recolhimento do 
FGTS pelo empregador, referente 
às competências de março, abril 
e maio de 2020 (vencimento 
em abril, maio e junho de 2020, 
respectivamente) está suspensa, 
devendo o empregador recolher o 
FGTS referente ao período de sus-
pensão acima, a partir de julho de 
2020, em até 6 parcelas mensais. 
Caso ocorra a rescisão do contrato 
de trabalho do empregado, a sus-
pensão prevista ficará resolvida e 
o empregador deverá recolher os 
valores faltantes, sem incidência 
da multa e dos encargos devidos.

Eduardo Moisés

Medida provisória nº 927/2020 - Calamidade pública Covid 19

quem possam confiar. 
As marcas mais atentas a este sentimento 

poderão corresponder às expectativas de 
seus clientes com soluções que agreguem 
inteligência artificial a influenciadores digitais. 
Nelas a tecnologia teria a função de evitar a 
superexposição e a sensação de que alguém 
está querendo tirar vantagem de um momento 
tão difícil para o país. 

Para isso, seria necessária a inserção do 
influenciador apenas no momento certo e com 
a mensagem corretamente adaptada a cada 
situação. Mandar vídeos com algum famoso 
sugerindo algum produto para um mailing 
geral seria um suicídio de imagem tanto para 
a marca como para o famoso. 

Então a Inteligência artificial entra fazendo 
sua mágica de entender o comportamento do 
consumidor por meio de sua navegação nos 
e-commerces e detectar o momento e a forma 
de fazer com que a participação do influencia-

dor seja recebida como uma ajuda bem vinda 
na hora certa e não como uma exploração 
comercial insensível.

Mas como se faz isso? É possível, por exem-
plo, detectar que alguém se interessou por um 
produto no site, avançou no processo para 
sua compra, mas quando chegou na parte do 
pagamento, achou o preço muito alto e desis-
tiu, deixando o carrinho virtual abandonado.

Então, somente as pessoas que passaram 
por todo este ciclo seriam abordadas em 
seus canais de comunicação (redes sociais ou 
próximas visitas ao e-commerce) com vídeos 
de influenciadores digitais relembrando seu 
interesse por aquele produto e oferecendo 
insumos para que a compra seja executada.

Estes insumos podem ser desde informações 
sobre os benefícios do produto, depoimentos 
sobre seus efeitos até descontos no preço, ofer-
ta de condições de pagamentos diferenciadas 
em relação à exposta a todos no site e isenção 

de cobrança de frete, por exemplo.
Uma pesquisa recente do Ibope Inteligência 

mostrou que 52% dos internautas brasileiros 
seguem influenciadores digitais em redes 
sociais. 

O estudo diz ainda que 50% dos que respon-
deram confessaram que se sentem influencia-
dos em relação aos produtos e serviços que 
essas personalidades indicam nas plataformas. 
A distância das famílias e amigos durante o 
período de isolamento social tem um poten-
cial de fazer com que este poder de influência 
cresça muito nas próximas semanas. 

Que ele seja usado na hora certa, da melhor 
forma possível e com a máxima empatia, sen-
sibilidade e a solidariedade.

(*) - É diretor e sócio-fundador da Inflr, startup 
especializada em ações com influenciadores digitais que 

consegue atingir 100% dos seguidores, multisegmentar 
e direcionar as entregas dentro da audiência de cada 

influenciador.
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 25 de março de 20206

Em junho de 2019, a empresa de consultoria americana eMarketer publicou uma pesquisa que mostra que os americanos 
passam mais tempo em smartphones do que assistindo TV. Em média, os adultos americanos passam 3 horas e 43 

minutos por dia nos telefones e tablets. São oito minutos a mais do que eles gastam assistindo TV.  Curiosamente, o uso 
do smartphone estudado não incluía chamadas de voz. As pessoas gastam 30% de seu tempo em aplicativos de áudio 

(música e podcasts), 24% em redes sociais e aplicativos baseados em vídeo representam 19% do uso.

FREEPIK

Antônio Júnior (*) 

Na China, o tempo gasto 
em telefones celulares 
ultrapassou o tempo 

gasto assistindo TV em 2018. 
Segundo o eMarketer, “os 
adultos na China gastaram 
2 horas, 39 minutos por dia 
em dispositivos móveis em 
2018, um aumento de 11,1% 
em relação ao ano anterior, 
representando 41,6% do 
tempo diário de mídia. Em 
comparação, os adultos passa-
ram 2 horas e 32 minutos por 
dia assistindo TV, uma queda 
de 2% em relação a 2017, re-
presentando 39,8% do tempo 
diário da mídia”.

 
Você entendeu o cenário? 

Embora o exposto acima pareça óbvio para quem tem filhos 
adolescentes, essas estatísticas destacam as mudanças nas 
telecomunicações. Enquanto as pessoas passavam mais 
tempo com smartphones e usando mais dados, os ARPUs 
das operadoras estavam caindo porque as operadoras es-
tavam sendo espremidas para fora da cadeia de valor do 
conteúdo. Daí a razão pela qual as parcerias de conteúdo 
se tornaram normais para as operadoras de telefonia móvel 
cerca de três anos atrás.

 
Acesse o site de qualquer operadora de celular e você 

verá rapidamente imagens de pessoas assistindo a um filme 

Telecomunicações
QuaNTa 

receiTa as 
parcerias 

eNTre 
operadoras 

e eMpresas 
de coNTeúdo 

irão gerar?

Para a operadora, isso 
significa novas fontes de 
receita e, para as empresas 
de conteúdo, fornece uma 
nova rota para o mercado 
com um público que tem 
uma relação de pagamen-
to pré estabelecida com 
sua operadora de celular. 
Com objetivo de entender 
as vantagens ou desvanta-
gens dessa parceria entre 
operadas e empresas de 
conteúdo a irlandesa Ope-
net se uniu à empresa de 
pesquisa Telecoms.com 
Intelligence para produzir 
a Pesquisa Anual da In-
dústria que aborda a visão 
de 520 profissionais de 
telecomunicações sobre o 
futuro da indústria.

 
Os principais resultados 

mostraram que as parcerias 
aumentarão em importân-
cia. Até 2021, as receitas 
da operadora estarão mais 
dependentes dos serviços 
fornecidos pelos parceiros. 
16% consideram que mais 
de 20% da receita de uma 
operadora será provenien-
te de serviços de parceiros, 
36% veem esse valor entre 
10 - 20% da receita, 38% 
veem entre 5-10% da recei-
ta e apenas 10% veem essa 
contribuição como menor 
que 5% da receita.

 
Quando perguntados "que tipo de parceria será mais 

atraente para as operadoras?" 44% foram para parcerias 
específicas de conteúdo, por exemplo jogos, vídeo, mú-
sica. No entanto, 33% optaram por parcerias específicas 
da empresa.  A emergência da empresa continuou com os 
resultados da pergunta: “onde as operadoras obterão as 
maiores recompensas da transformação digital?” Os resul-
tados – 35% veem dos serviços baseados na Internet/OTT 
para consumidores como sendo o setor mais lucrativo, mas 
chegam muito próximo dos 34% que veem como sendo as 
ofertas corporativas.

 
Como as operadoras buscam oferecer cada vez mais servi-

ços, elas procurarão oferecer ofertas criativas que lhes darão 
vantagens. À medida que a criatividade de marketing e o 
número de ofertas baseadas em parcerias aumentam, isso 
exigirá que as operadoras garantam que possam oferecer 
novas ofertas com maior frequência. Com, em média, mais 
de 10% da receita da operadora proveniente dos serviços 
prestados pelos parceiros em 2021, a capacidade de oferecer 
um tempo mais rápido de novos serviços no mercado só 
aumentará a relevância dessas alianças.

 
(*) - É diretor de MKT e Vendas no Brasil da Openet.

Sh
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to
ck ou esporte na TV ou no ce-

lular, de pessoas correndo 
enquanto sorriem e olham 
para o smartwatch no pulso 
e muitos também usando 
fones de ouvido.

 
As companhias Amazon 

Prime, Spotify Premium, 
Netflix, Disney +, Marvel 
e várias outras empresas 
de conteúdo, aparecem 
regularmente no site de 
muitas operadoras. Em se-
guida, aparecem conteúdo 
regional, como equipes es-
portivas e eventos culturais 
nacionais / regionais que 
as operadoras usam, jun-
tamente com as empresas 
de conteúdo global, para 
atrair clientes a atualizar 

para o próximo nível de pacote ou a receber gratuitamente 
por 6 meses, se mudarem a conta de pré-pago para pós-
-pago ou fizerem um novo contrato.

 
As parcerias são cada vez mais importantes para as 

operadoras. Redes mais rápidas estão permitindo que as 
pessoas consumam mais conteúdo em seus dispositivos e o 
5G só vai acelerar esse processo e aumentar a importância 
dessas alianças às empresas de telecom. Oferecer serviços 
além da conectividade é uma tática comprovada para fazer 
com que os clientes atualizem seus serviços e reduzam a 
probabilidade de rotatividade. 
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“as companhias 
amazon prime, 

spotify premium, 
Netflix, Disney +, 

Marvel e várias 
outras empresas 

de conteúdo, 
aparecem 

regularmente no 
site de muitas 

operadoras. em 
seguida, aparecem 
conteúdo regional, 

como equipes 
esportivas e 

eventos culturais 
nacionais / 

regionais que as 
operadoras usam, 

juntamente com 
as empresas de 

conteúdo global, 
para atrair clientes 
a atualizar para o 
próximo nível de 

pacote



Quarentena: 
sua empresa está 

preparada?

O home office permite 
a manutenção da 
produtividade

  

O isolamento social 
é a principal reco-
mendação da Orga-

nização Mundial da Saúde - 
OMS para evitar o aumento 
no número de infectados 
pelo novo Coronavírus. 
Diante disso, o governo 
federal publicou a medida 
provisória 927/2020, regu-
lamentando, entre outras 
questões, o teletrabalho. 
Nesse cenário, a tecnologia 
é a melhor aliada!

Hoje em dia é impossível 
pensar em um ambien-
te corporativo moderno 
sem considerar a inovação 
tecnológica. Afinal, ela 
está transformando com-
pletamente as relações e 
ampliando práticas como 
o home office. Assim, é 
preciso ter as ferramentas 
adequadas para contemplar 
esse movimento. 

Observe esses dados: 
de acordo com o Ibope 
Conecta, para 85% dos 
profissionais brasileiros, 
a experiência de realizar 
uma reunião remotamente 
já não deixa nada a desejar 
em relação aos encontros 
presenciais. Assim, diante 

do contexto atual, é possível 
se adaptar de maneira bem 
sucedida.  

A atuação à distância é ca-
paz de garantir a segurança 
e integridade de seus fun-
cionários, os pilares essen-
ciais da companhia. Além 
disso, apresenta vantagens 
para o negócio. Muitos co-
laboradores, por exemplo, 
até mesmo são capazes 
de serem mais produtivos 
quando realizam as entregas 
de casa. 

Portanto, conte com ferra-
mentas como a Gravação de 
Voz e de Tela para o monito-
ramento do trabalho remo-
to. Além de realizar o acom-
panhamento das atividades 
dos operadores, é possível 
oferecer um feedback mais 
assertivo. Enquanto isso, o 
Controle de Acesso define 
quem poderá usar a central 
de telefonia. Os dispositivos 
são indispensáveis para a 
preservação jurídica.

Invista em seu time e 
contribua com a contenção 
da pandemia. A qualidade 
de vida da equipe deve 
ser prioridade de qualquer 
empresário. Contribua com 
a sociedade! 

 
(*) - É presidente da Total IP - 

Soluções e Robôs Para Contact 
Centers (www.totalip.com.br).

Carlos Henrique Mencaci (*)
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia. Continua va-
lendo o que diz a lei 6404/76.

Empresas, contadores, administradores 
devem ficar atentos aos efeitos da perda de 
validade da Medida Provisória 892, que pre-
via mudanças nestes procedimentos. A MP 

caducou no inicio de dezembro passado e, 
portanto, volta a valer a legislação vigente.

Achamos importante dar este aviso porque 
muitos profissionais e empresários ainda não 
se deram conta desta mudança e podem in-
correr nas punições previstas. 

Traga sua publicidade legal para o jornal 
Empresas e Negócios, uma publicação 
com 17 anos de tradição, bons serviços e 
qualidade editorial.

Aproveite também a praticidade de transitar 
online seus anúncios. O E&N foi o pioneiro 
entre os jornais privados na certificação digital 
de suas páginas, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial. 

Fale conosco: 3043-4171

Nota 1. Contexto Operacional: A Orient Relógios do Brasil S/A. tem 
por objeto social Holding de instituição não-financeira e aluguel, compra 
e venda de imóveis próprios, com sede na Avenida das Nações Unidas, 
10.989 - 7º andar - conjunto 71 - sala 1 - Brooklin Paulista, CEP: 04578-000, 
São Paulo, capital. A controlada Orient Relógios da Amazônia Ltda. tem 
por objeto social a fabricação, montagem e comércio de relógios e de seus 
componentes internos e externos, consertos e restauração de relógios e 
assistência técnica. Esta está estabelecida na Avenida Solimões 1100, Dis-
trito Industrial, Manaus Estado do Amazonas. Nota 2. Principais Práticas 
Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sen-
do apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Estas práticas estão em conformidade com as Normas e Procedimentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC que estão em 
conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo 
International Accounting Standards Board - IASB, sendo o resultado apura-
do pelo regime de Competência. Na preparação das demonstrações contá-
beis foram consideradas estimativas contábeis para registro de certos ati-
vos, passivos e outras transações, bem como o exercício de julgamento por 
parte da administração da empresa na aplicação das políticas contábeis 
da empresa. As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem 
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas 
são significativas para as demonstrações contábeis, estão divulgadas em 
notas nos seus referidos grupos. Portanto, estas demonstrações contábeis 
incluem estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobiliza-
do, provisões necessárias para passivos contingentes, determinações de 
provisões para imposto de renda e outras similares. Os resultados reais 
podem apresentar variações em relação a estas estimativas. O exercício 
social da empresa compreende o período de 1º de janeiro a 31 de de-
zembro de cada ano. As demonstrações contábeis foram elaboradas com 
base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros 
mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas con-
tábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das 
contraprestações pagas em troca de ativos. a) Caixa e equivalentes de 
caixa: As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidas 
das remunerações contratadas e reconhecidas proporcionalmente até a 
data das demonstrações contábeis, não excedendo o valor de realização. 
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo em contrapartida ao re-
sultado financeiro foram classificados como mantidos para negociação. b) 
Investimentos: O investimento decorrente de participação societária em 
controlada está avaliado pelo método da equivalência patrimonial. Os de-
mais investimentos estão registrados ao custo de aquisição, avaliados pelo 
valor justo. c) Imobilizado: Os bens do ativo tangível e intangível são re-
gistrados pelo método de custo deduzidos de depreciação/ amortização e 
perda por redução ao valor recuperável. As depreciações e amortizações 
são calculadas pelo método linear e contabilizadas em função da vida útil 
dos bens, no custo de produção e na despesa administrativa. d) Imposto 
de Renda e Contribuição Social: Para a controladora 31 de dezembro de 
2019 foi calculado pelo critério fiscal do lucro presumido, sendo as bases 
de cálculo do imposto de renda e contribuição social determinada mediante 
aplicação do percentual, sobre a receita bruta trimestral. Sobre esta base 
de cálculo e receita operacional incide a alíquota de 15% de imposto de 
renda, acrescida de 10% de adicional de imposto de renda sobre a base 
de cálculo superior a R$ 60 mil e alíquota de 9% para a contribuição social 
sobre o lucro líquido. O imposto diferido é calculado pelas alíquotas que 
se espera que sejam aplicadas ao lucro tributável (prejuízo fiscal) dos pe-
ríodos nos quais se espera que o imposto diferido ativo seja realizado ou 
que o imposto diferido passivo seja liquidado, com base nas alíquotas que 
tenham sido promulgadas ou substantivamente promulgadas até o final do 
período de relatório. Para a controlada que está no lucro real a despesa de 

Relatório da Diretoria

Balanços Patrimoniais Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018(Em milhares de reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras de 31/12/2019

 Controladora Consolidado
Ativo Circulante  2019 2018 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa  4.666 25.921 52.034 69.217
Contas a receber  - - 137.494 126.944
Estoque  - - 94.270 87.287
Adiantamentos a fornecedores  - - 5.685 6.411
Impostos a recuperar  - - 712 735
Outros créditos  - - 161 114
Bloqueios judiciais  - - - 9
Despesas antecipadas  - - 131 148
Total do Circulante  4.666 25.921 290.486 290.864
Não circulante
Depósitos judiciais  - - 1.268 912
IR e CS diferidos  - - 6.970 6.553
Investimentos  256.228 238.428 1.006 630
Imobilizado  23.707 24.238 39.807 38.635
Intangível  2 2 1.185 1.349
Total do não circulante  279.938 262.668 50.236 48.079
Total do Ativo  284.603 288.590 340.722 338.944

 Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Total Participação de minoritários Total
Saldos em 01 de janeiro de 2018 150.000 1.564 178.900 330.463 28.138 358.602
Aumento de capital com reserva de lucros 15.000 (1.564) (13.436) - - -
Constituição de reserva legal - 1.000 (1.000) - - -
Lucro do exercício - - 20.004 20.004 1.241 21.246
Pagamento de dividendos - - (62.249) (62.249) (751) (63.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 165.000 1.000 122.219 288.219 28.628 316.847
Constituição de reserva legal - 1.829 (1.829) - - -
Lucro do exercício - - 36.585 36.585 3.941 40.526
Pagamento de dividendos (nota 5 o) - - (40.500) (40.500) (1.692) (42.192)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 165.000 2.829 116.475 284.304 30.877 315.182

Passivo e Patrimônio Líquido Controladora Consolidado
Circulante  2019 2018 2019 2018
Fornecedores  - 91 12.393 9.748
Obrigações sociais  4 4 4.460 4.308
IR e contribuição social  253 249 253 249
Outras obrigações  15 - 15 -
Outras contas a pagar  - - 1.102 1.179
Obrigações fiscais  27 26 2.125 2.777
Total do Circulante  299 371 20.347 18.262
Não Circulante
Provisões para contingências  - - 3.587 2.228
Total do não circulante  - - 3.587 2.228
Patrimônio Líquido
Capital Social  165.000 165.000 165.000 165.000
Reserva legal  2.829 1.000 2.829 1.000
Reserva de lucros  116.475 122.219 116.475 122.219
Total do Patrimônio Líquido  284.304 288.219 284.304 288.219
Participação de minoritários  - - 32.484 30.235
Total do Passivo
   e Patrimônio Líquido  284.603 288.590 340.722 338.944

 Controladora Consolidado
  2019 2018 2019 2018
Receita  7.208 10.300 266.110 236.296
Custo das vendas  - - (147.455) (127.760)
Lucro bruto  7.208 10.300 118.655 108.536
Receitas (despesas) operacionais 
Despesas comerciais  - - (73.356) (67.511)
Despesas gerais e administrativas  (1.611) (1.871) (19.131) (16.675)
Outras receitas e despesas  (70) (107) 9.707 (20.736)
Resultado operacional  5.527 8.322 - -
Resultado da equivalência patrimonial 30.995 9.762 - -
Resultado financeiro líquido  1.302 4.077 11.998 25.588
Lucro  antes do IRPJ e CSLL  37.824 22.161 47.873 29.203
IRPJ e CSLL corrente  (1.239) (2.157) (7.764) (11.193)
IRPJ e CSLL diferidos  - - 417 3.236
Lucro atribuído aos 
 acionistas controladores  36.585 20.004 40.526 21.246
Lucro atribuído aos acionistas
  de minoritários  - - (3.941) (1.241)
Lucro do Exercício  36.585 20.004 36.585 20.004
Lucro por ação  0,48 0,26 0,48 0,26

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Lucro Líquido do Exercício 36.585 20.004 36.585 20.004
Outros componentes do resultado abrangente - - - -
Total do resultado
  abrangente do exercício 36.585 20.004 36.585 20.004

 Controladora Consolidado
Atividades Operacionais 2019 2018 2019 2018
Lucro do exercício 36.585 20.004 40.526 31.007
Resultado de 
 equivalência patrimonial (30.995) (13.083) 172 (13.083)
Depreciação e amortização 1.042 1.042 3.396 3.053
Provisão para perda de clientes 
 e ajuste a valor presente - - 432 6.860
Provisão para perdas de estoque - - (181) -
Provisão para contingência - - 976 -
IR e Contribuição social diferidos - - (417) -
Baixa de ativo imobilizado - - 170 -
 6.632 7.963 36.653 31.751
Variações dos Ativos 
 e Passivos Operacionais
Contas a receber de clientes - - (10.983) (11.491)
Estoques - - (6.801) (15.382)
Impostos a recuperar - - 23 (241)
Despesas antecipadas - - 17 -
Adiantamentos para fornecedores - - 726 -
Outras contas a receber - - (394) 38
Fornecedores (91) 91 2.721 (3.519)
Obrigações tributárias 5 (26) (649) (25)
Obrigações trabalhistas - - 152 (214)
Outras contas a pagar 15 - (62) (362)
Caixa líquido gerado 
 pelas operações 6.560 8.029 21.404 555
Atividades de Investimentos
Dividendos recebidos 13.308 2.662 13.308 2.662
Aquisição de imobilizado e intangível (624) (1.696) (5.122) (4.325)
Recebimento de precatório - - 8.261 -
Venda de ativo imobilizado - - 467 48
Caixa líquido Gerado (consumido)
  pelos Investimentos 12.684 965 16.913 (1.616)
Atividades de Financiamento
Pagamento de dividendos (40.500) (62.249) (55.500) (65.249)
Caixa líquido gerado pelos
  financiamentos (40.500) (62.249) (55.500) (65.249)
Redução de caixa 
 e equivalentes de caixa (21.256) (53.255) (17.183) (66.310)
Caixa e equivalentes no 
 início do exercício 25.921 79.176 69.217 135.526
Caixa e equivalentes no
  final do exercício 4.666 25.921 52.034 69.217
Redução de caixa 
 e equivalentes de caixa (21.256) (53.255) (17.183) (66.310)

Demonstração do Resultado do Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado Abrangente Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios
 Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Nabor Rony Anzanello - Diretor Presidente
Vanderlei Rocha Santos - Gerente Contabil - CRC - 1SP159.504/O-2

Senhores Acionistas: Em atendimento aos dispositivos legais e estatutários, temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2019. Ficamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 23 de março de 2020.                                                                                                     A Diretoria

imposto sobre a renda representa a soma do imposto a pagar e do imposto 
diferido. O imposto a pagar baseia-se no lucro tributável do exercício. O im-
posto diferido é reconhecido sobre diferenças entre os valores contábeis de 
ativos e passivos nas Demonstrações contábeis e suas respectivas bases 
de cálculo (conhecidas como diferenças temporárias). Impostos diferidos 
passivos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias que se 
espera que aumentem o lucro tributável no futuro. Impostos diferidos ativos 
são reconhecidos para todas as diferenças temporárias que se espera que 
reduzam o lucro tributável no futuro e para quaisquer prejuízos fiscais não 
utilizados ou créditos fiscais não utilizados. Impostos diferidos ativos são 
mensurados pelo maior valor que, com base no lucro tributável corrente ou 
futuro estimado, seja mais provável do que improvável que seja recuperado.
e) Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes: São demonstrados 
por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos, sendo 
seu registro separadamente quando incorrer. f) Apuração do resultado: 
As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime contábil de compe-
tência. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida 
ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos 
comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções 
similares. A receita é reconhecida pela efetiva prestação dos serviços, 
independente do faturamento. g) Demonstrações contábeis consolida-
das: As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das 
Demonstrações contábeis consolidadas. Controladas: Controladas são 
todas as entidades nas quais a Empresa tem o poder de determinar as 
políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma 
participação de mais do que metade dos direitos a voto (capital votante). 
A existência e o efeito de possíveis direitos a voto atualmente exercíveis 
ou conversíveis são considerados quando se avalia se Empresa contro-
la outra entidade. As controladas são totalmente consolidadas a partir da 
data em que o controle é transferido para o Grupo. A consolidação é in-
terrompida a partir da data em que o controle termina. Transações entre 
Empresas, saldos entre empresas do Grupo são eliminados. As políticas 
contábeis das controladas são alteradas quando necessário para assegurar 
a consistência com as políticas adotadas pela Empresa. h) Demonstra-
ções contábeis individuais: Nas Demonstrações contábeis individuais as 
controladas são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial. Os 
mesmos ajustes são feitos tanto nas Demonstrações contábeis individuais 
quanto nas Demonstrações contábeis consolidadas para chegar ao mes-
mo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora.
Nota 3. Investimentos                                                2019                 2018
Empresa Controlada                                                   255.493             237.805
Ações de Outras Companhias                                          735                    623
Total de Investimentos                                                256.228             238.428
Nota 4. Capital Social: O capital social subscrito e integralizado é repre-
sentado por  76.568.816 ações ordinárias, sem valor nominal, e constituído 
por 83,65% de residentes no país e de 16,35% de residentes no exterior. 
Nota 5. Reserva de lucro: A finalidade da reserva é: a.Reserva legal: A re-
serva legal é calculada com base em 5% do lucro líquido conforme previsto 
na legislação em vigor, limitada a 20% do capital social. b. Reserva de in-
centivo fiscal: A legislação do imposto de renda possibilita que empresas 
situadas na Região Norte do Brasil, e que atuam no setor de infraestrutura, 
reduzam o valor do imposto de renda devido para fins de investimento em 
projeto de ampliação da sua capacidade instalada, conforme determina o 
Decreto nº 4.212/2002. Em atendimento à Lei nº 11.638/07 e CPC nº 07, 
o valor correspondente ao incentivo SUDAM apurado na vigência da Lei 
foi contabilizado como reserva de incentivos fiscais e posteriormente será 
utilizada para aumento de capital social conforme previsão legal. Em 15 de 
dezembro de 2017, foi publicado o Convênio ICMS n. 190 que dispõe, nos 
termos autorizados pela LC n. 160/2017, sobre a remissão de créditos tri-

butários, decorrentes das isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos 
ao ICMS, instituídos, por legislação estadual publicada até 8 de agosto de 
2017, em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do 
art. 155 da Constituição Federal, bem como sobre a reinstituição dessas 
isenções, incentivos e benefícios, observado o contido na LC n. 160/17 e 
no convênio. A partir do exercício de 2019, a subvenção governamental do 
ICMS será registrada em conta de resultado (redutora do imposto apurado), 
e em seguida ser á registrada em conta de reserva de incentivos fiscais no 
patrimônio líquido. Do montante reclassificado de reserva de lucros para 
reserva de incentivos fiscais do ICMS de 2015 a 2019 totalizou R$ 52.099 
mil. As demais notas explicativas encontram-se á disposição na empresa.

  ORIENT RELÓGIOS DO BRASIL S/A
CNPJ: 60.401.205/0001-00
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O setor aéreo 
brasileiro enfrenta um 
'Coronavírus' por ano

Os impactos da 
COVID-19 na 
economia já estão 
na mesa. Segundo 
estimativas recentes 
da ICAO (International 
Civil Aviation 
Organization), 
agência especializada 
das Nações Unidas, 
a perda de receita 
do setor aéreo deve 
ser de 5BI USD entre 
as 70 companhias 
que já anunciaram 
cancelamento de seus 
voos internacionais no 
primeiro trimestre

Significa que cerca de 
20 milhões de pessoas 
deixarão de viajar em 

todo mundo, apenas nos 
três primeiros meses do ano. 
Além de repensar destinos, 
frotas, tripulação e con-
tingências, as companhias 
precisarão identificar quais 
tarifas devem ser praticadas 
afim de não desestimular 
ainda mais o desejo ou a 
necessidade de viagem.

Curioso é que no Brasil 
temos cerca 25 milhões de 
assentos vazios anualmen-
te, quase 10 p.p. maior com-
parado à taxa de ociosidade 
do mercado americano. Ou 
seja, podemos dizer que o 
setor aéreo brasileiro sente 
o impacto de um COVID-19 
todo ano! Não é à toa que o 
setor registrou prejuízo em 
7 dos últimos 10 anos.

Quem trabalha com ge-
renciamento de receita sabe 
que em momento de picos 
de demanda, tanto para 
cima quanto para baixo, as 
regras de preços não cos-
tumam funcionar tão bem 
assim. Nesses momentos 
fatores emocionais - de 
medo ou euforia p.ex. - es-
tão rondando a cabeça dos 
consumidores e a dinâmica 
de compra muda completa-
mente. Quando uma crises 
dessas acontece isso fica 
evidente.

Mas independente de 
crises, os resultados anu-
ais do setor já deveriam 
ser suficientes para que as 
companhias encontrassem 
novas formas de vender 
tarifas mais adequadas à 
economia local, e assim, 
aumentar a taxa de ocu-
pação das aeronaves com 
segurança.

Se as cias aéreas brasilei-
ras conseguissem vender 
a metade desses assentos 
ociosos por uma tarifa mé-
dia de R$350 teriam um in-
cremento de mais de R$4,3 
bilhões no caixa, com 12,5 
milhões de novas viagens 
divididos em novos clientes 

e/ou mais viagens/ano por 
passageiro.

Sabemos que as compa-
nhias aéreas já investem 
em ações comerciais, de 
marketing e em revenue 
management cada vez mais 
informatizadas no intuito 
de identificar, clusterizar 
e fidelizar seus clientes. 
Mas por que ainda não 
conseguem otimizar estes 
milhares de assentos?

Porque seu sistema de 
vendas entre canais e políti-
cas de preços/descontos são 
praticamente os mesmos há 
mais de 50 anos. Embora 
muitos esforços em aprimo-
rar esses sistemas estejam 
sendo feitos, inclusive utili-
zando Inteligência Artificial.

Mas quando a arquitetura 
de vendas não muda, o que 
a IA pode fazer é otimizar 
processos antigos. Por mais 
que você use tecnologias 
avançadas, se você não olhar 
para o modelo de negócios 
(receita e vendas principal-
mente) você estará fazendo 
mais do mesmo.

Algumas companhias aé-
reas, por exemplo, avançam 
em analises por CPF para 
distinguir venda direta da 
indireta ou corporativo do 
lazer e oferecer viagens/
preços personalizados para 
viajantes frequentes. 

Ajuda, mas será que é 
suficiente para preencher 
25 milhões de assentos/
ano ociosos? Os números 
do setor mostram que não.

Na dinâmica econômica 
de hoje, com viajantes 
hiperconectados e dados 
na nuvem, é possível criar 
modelos de análise em 
tempo real, previsões mais 
apuradas e decisões mais 
assertivas em todo o perí-
odo de venda de cada voo, 
aumentando o número de 
viagens/ano por passageiro, 
elevando o yield e o ticket 
médio em todos os voos.

Possível? Sim. Fácil? Claro 
que não. Estamos falando 
em mudar um processo 
estabelecido há mais de 50 
anos. Por isso, precisamos 
de empresas aéreas capazes 
de tomar decisões mais 
ousadas e inovadoras com 
investimentos reais para te-
rem resultados diferentes e 
saberem navegar (ou voar) 
em momentos como esse.

Se isso não acontecer, 
os próximos 10 anos serão 
iguais aos últimos 10, inde-
pendentemente de novas 
crises. Será que é isso que as 
cias aéreas querem? Quem 
sairá na frente?

(*) - Especialista em Inteligência 
Artificial, é professor da 

SingularityU Brazil e CTO 
da Trafega.com.

(**) - É CEO da Trafega.com, 
startup que oferece solução 

para o relacionamento 
sustentável entre empresas 

aéreas e viajantes.

Eduardo Ibrahim (*) e Renato Melo (**)

Produtos de consumo 
como alimentos, ma-
teriais de higiene e 

limpeza e, principalmente 
medicamentos, dependem 
da nota fiscal eletrônica 
(NFe) para que o transporte 
possa ocorrer normalmente. 

Para isso é necessário que 
o certificado digital, utilizado 
para a emissão da NFe, es-
teja devidamente no prazo. 
Na última semana, o diretor 
presidente do Instituto Na-
cional de Tecnologia da In-
formação – ITI Marcelo Buz 
alertou sobre a necessidade 
de verificação da validade 
dos certificados digitais para 
que não ocorram problemas 

É preciso se certificar da validade do certificado digital para os 
próximos 120 dias.
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Coronavírus 
impulsiona 
compras online 
no Brasil

A necessidade de isola-
mento causada pelo Coro-
navírus impactou as vendas 
de lojas e shoppings, que 
fecharam suas portas para 
evitar aglomerações e contá-
gio. Neste cenário, empresas 
físicas que fazem vendas 
online, como Americanas, 
Ricardo Eletro, Carrefour, 
Fastshop, Casas Bahia, Sa-
raiva e Extra, disponíveis na 
MyCashBack, plataforma de 
cashback com mais de 300 
sites cadastrados, podem 
registrar um aumento signi-
ficativo nas compras online, 
nos próximos dias.

Segundo dados reunidos 
pela MyCashBack, a plata-
forma já registrou cresci-
mento de 200% do tráfego e 
em pedidos, em comparação 
com o mesmo período de 
2019, bem como um au-
mento de 60% em relação 
ao mês anterior. “Achamos 
que a tendência de vendas 
online ficará mais forte por 
conta do isolamento, e irá 
mudar a maneira como 
estamos acostumados a 
comprar. Em um cenário 
em que as pessoas também 
precisam economizar, as 
ofertas de reembolso são 
boas opções, para comprar 
de forma consciente e pou-
par dinheiro neste período”, 
diz Tomer Gooterman, CEO 
da MyCashBack.

Ainda segundo Gooter-
man, a MyCashBack não 
trabalha somente com gran-
des players do mercado. 
“Apoiamos também os co-
mércios locais ao promovê-
-los e convocamos sites para 
se cadastrarem em nossa 
plataforma". Desta forma, 
qualquer loja (roupas, bem-
-estar e saúde, alimentos 
e bebidas, etc.) pode se 
cadastrar e promover seus 
negócios online.

Para 65,4% da população 
mundial, os países deve-
riam fechar suas fronteiras 
e não permitir que nenhu-
ma pessoa entre ou saia até 
que se prove que a Covid-19 
tenha sido contida. Esses 
são os dados da quarta onda 
da pesquisa “Tracking the 
coronavirus – results from 
a multi-country poll”, rea-
lizada semanalmente pela 
Ipsos com entrevistados de 
12 nações.

O país que mais encoraja 
o fechamento de fronteiras 
é a Índia, com aprovação 
de 79% dos ouvidos lo-
calmente. Em seguida, 
aparecem Vietnã (78%), 
Itália (76%) e China (73%) 
que, fortemente afetados 
pela pandemia, também 
apresentaram altos ín-
dices de concordância 
com a medida. Na outra 
ponta do ranking, o Reino 
Unido (51%), a França 
(53%) e os Estados Unidos 
(62%) tiveram os menores 
percentuais de apoio à 
iniciativa. Rússia (71%), 
Austrália (69%), Japão 
(67%), Canadá (59%) e 

Soldados com máscaras patrulham ruas de Catânia, na Itália.

A
.P

ar
rin

el
lo

/R
eu

te
rs

/R
ep

ro
du

çã
o

Estudo realizado pela KPMG 
global, intitulado "Emerging 
Trends in Infrastructure", indica 
as principais tendências no setor 
de infraestrutura. Na publicação, 
foram identificadas as questões 
prioritárias que influenciarão a 
área ao longo deste ano e com-
partilhadas as perspectivas em 
relação ao modo como a indústria 
e o mercado irão responder a 
esses quesitos. 

As dez principais tendências para 
o setor de infraestrutura este ano 
são as seguintes: 
 1) A sociedade passa a lutar e 

se posicionar. 
 2) Resiliência, infraestrutura e 

segurança em primeiro lugar. 
 3) Mudança na percepção do 

gerenciamento de riscos. 
 4) A nova globalização vem do 

Leste - O fluxo de capital está 

Renovação do certificado 
digital deve ser antecipada
Com a decretação de estado de calamidade pública no país devido a pandemia de Coronavírus, muitos 
serviços essenciais à população não podem ser prejudicados pelo risco de desabastecimento

contábeis e de logística não 
podem parar para garantir 
o abastecimento neste 
período. 

“É um momento de incer-
tezas e precisamos nos pre-
caver para que nada impeça 
que os procedimentos que 
utilizam a certificação digital 
parem. Além da emissão da 
NFe, a ferramenta também 
se tornou imprescindível 
para realizar trabalhos à 
distância, como assinar 
documentos importantes. 
Procurem uma Autoridade 
de Registro e garantam a 
renovação dos seus certifi-
cados digitais”, indica Araújo 
(AI/AARB)

na emissão das notas. 
“É preciso se certificar 

da validade do certificado 
digital para os próximos 
120 dias. Caso a expira-
ção ocorra dentro deste 
período, aconselha-se a 
antecipação da renovação 

do certificado digital”. Para 
o presidente executivo da 
Associação das Autorida-
des de Registro do Brasil 
– AARB, Edmar Araújo, o 
alerta é muito importante, 
pois os trabalhos em muitos 
departamentos comerciais, 

Maioria das pessoas 
apoia fechamento de fronteiras

Alemanha (57%) também 
foram ouvidos.

O estudo também per-
guntou aos entrevistados 
se, caso diagnosticados, se 
colocariam voluntariamen-
te em quarentena por, no 
mínimo, 14 dias. A imensa 
maioria dos participantes, 
88,1% do total de ouvidos 
nos 12 países, concordou 
que ficaria em reclusão.

Na Itália, mais de nove 
em cada dez pessoas (94%) 
permaneceriam em casa se 
estivessem infectadas. A 
percepção foi quase a mesma 
na China e no Canadá, ambos 
com 93%. 

O ranking de concordância 

segue com França (92%), 
Vietnã (90%), Austrá-
lia (89%), Reino Unido 
(89%), Rússia (86%) e 
Índia (84%). Apesar de 
todas as nações apoiarem 
a medida, as que demons-
traram menor aceitação 
à quarentena foram a 
Alemanha, com 82%, e o 
Japão (83%) e os Estados 
Unidos (83%), ambos com 
83%. A pesquisa on-line foi 
conduzida entre os dias 12 
e 14 de março e contou com 
a participação de cerca de 
12 mil pessoas, com idades 
de 16 a 74 anos. A margem 
de erro é de 3,5 p.p. (www.
ipsos.com/pt-br).

De olho nos reflexos econômicos que virão 
em razão da pandemia do Coronavirus, a Caixa 
anunciou medidas em prol da população que 
afetam diretamente nos empréstimos disponibi-
lizados pelo banco. Quanto aos financiamentos 
habitacionais, será permitida, inicialmente, 
uma pausa de até 60 dias, que poderá ser feita 
diretamente no aplicativo do banco, evitando 
aglomerações nas agências.

Esta medida já foi utilizada pela Caixa em 
outra ocasião, como lembra o presidente 
da Associação Brasileira dos Mutuários da 
Habitação (ABMH), Vinícius Costa. “Quan-
do o país enfrentava uma crise econômica 
e os índices de inadimplência aumentavam. 
A medida tem, na verdade, dois vieses bem 
importantes: do ponto de vista social, ajuda 

o trabalhador a não perder imediatamente o 
seu imóvel financiado. O segundo, do ponto 
de vista econômico, que se subdivide em dois 
segmentos: um para o mutuário e outro para 
o banco”, explica.

De acordo com ele, para o mutuário, a curto 
prazo, o alívio é importante, pois o valor da 
prestação poderá ser empregado em alimenta-
ção e saúde, por exemplo, que no momento da 
pandemia e da crise econômica serão as áreas de 
maior importância. “Já para o banco, ele garante 
o recebimento dessa parcela ao final do contrato 
(com os acréscimos legais) e também evita a 
imobilização de seu capital com a execução dos 
contratos habitacionais e assunção dos encargos 
do próprio bem (IPTU e condomínio)”, diz (AI/
ABMH).

Caixa suspende prazo para pagamento 
das prestações de financiamento

Estudo da KPMG indica as principais tendências em infraestrutura
se movendo ao contrário, 
mas sempre na direção das 
melhores margens de lucro. 

 5) O mundo corporativo abraça 
a sustentabilidade. 

 6) Planejadores e consumidores 
se alinham. 

 7) Os mercados emergentes 
adotam financiamento pri-
vado. 

 8) O "Infratech" inclina a ba-
lança. 

 9) Pequeno se torna bonito - 
Por alguns anos, grandes 
projetos pareciam ser a 
melhor solução para os 
problemas da sociedade. 
Essa lógica vem sendo 
reconsiderada, levando 
em consideração atrasos e 
custos elevados. 

 10) A lâmpada que se acende 
- Autoridades começarão a 

formando por meio de novas 
tecnologias e inovação, líderes 
estão dando mais importân-
cia para fatores ambientais e 
climáticos, impactando maior 
velocidade e eficácia na maneira 
de fechar negócios. O resultado 
das transformações é o endere-
çamento e mitigação de riscos, 
criando grandes desafios no 
setor de Infraestrutura, uma 
realidade em que os governos, 
investidores, construtoras e 
operadoras precisarão ser ágeis 
para responder e se reformular", 
afirma o sócio da KPMG líder do 
setor de infraestrutura no Brasil, 
Eduardo Redes. 

Para ter acesso à pesquisa, 
basta clicar no link: (https://
assets.kpmg/content/dam/kpmg/
xx/pdf/2020/01/emerging-trends-
-in-infrastructure.pdf).

usar seus dados para con-
duzir uma mudança signi-
ficativa na maneira como a 
infraestrutura é planejada, 

projetada, entregue, opera-
da e mantida. 

"Os mercados estão se trans-
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