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O trabalho pode 
ser produtivo 
com home office, 
para você não 
surtar

Por Renato Martinelli

Empreendedorismo
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A introdução de novas tecnologias no chão de fábrica vem cres-
cendo há anos e de diferentes maneiras. Máquinas mais robustas 
e com alta capacidade chegaram com grande força ao Brasil nos 
últimos anos, mas a mudança que atualmente gera a otimização 
da produção é muito mais sutil do que a percebida até então. 
Trata-se do advento de sistemas integrados, dispositivos móveis 
e a conexão entre máquina e computador, que está criando em 
todo o mundo o conceito de fábrica inteligente.    

Fábricas inteligentes

Entre duas ou mais pessoas, com visões, ideias e propósitos indi-
viduais, só o exercício da arte de discutir, de argumentar e debater é 
que poderá construir algo. Viva a diferença! Somos quase 8 bilhões de 
pessoas vivendo no mesmo mundo, o planeta Terra. E o curioso é que 
cada pessoa vê este mesmo mundo com seus próprios olhos, de seu 
jeito, usando sua própria óptica, o que o transforma, para vários efeitos, 
em 8 bilhões de mundos diferentes. Isso é ótimo, pois é justamente a 
partir dessa imensa diversidade que surge a capacidade humana de 
interagir e construir novos e variados cenários, mas ao mesmo tempo, 
é dessa diferença que surge algo que nos incomoda: o conflito.   

Capacidade humana de interagir

Imagine uma empresa que investiu milhões na digitalização de sua 
operação e hoje tem seu negócio baseado em uma sólida estratégia 
de análise de dados, com informações fornecidas por seus clientes na 
loja on-line e nos pontos de venda físicos. Se essa empresa for a sua, 
fique certo de que, em breve, ela poderá ser multada ou impedida de 
operar, a não ser que se prepare para a nova Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD), que entra em vigor em agosto deste ano.   

Sucesso na era da LGPD

freepik

Negócios em Pauta

Inovações Tenológicas 
O GTC Digital está liberando conteúdo ao público com obje-

tivo  de ajudar milhares de desenvolvedores e pesquisadores 
a aprender novas habilidades em inteligência artificial, ciência 
de dados, deep learning e HPC. Centenas de palestrantes que 
concordaram em participar do evento on-line estão entre os 
cientistas e pesquisadores mais talentosos e experientes do 
mundo. Além de sessões de palestras e de treinamento, a 
NVIDIA Enterprise disponibiliza uma parte desse conteúdo 
para a comunidade global sem nenhum custo. com palestras 
e podcasts de alto nível (https://www.nvidia.com/en-us/gtc/).  
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News@TI

Curso online sobre LGPD

@A LGPD Solution está oferecendo seu curso completo, o  
LGPD 365, a preço de custo e, ainda, parcelado em dez 

vezes. O curso completo é dividido em vinte e seis módulos e 
está custando R$ 1.397,00 ou 10 x R$ 137,90. Após sua realiza-
ção, o aluno se tornará um especialista em proteção de dados, 
e o fará de maneira eficaz. O profissional vai conhecer as bases 
legais da questão, e saberá agir preventivamente, bem como, 
diagnosticar o que deve ser feito na possibilidade de vazamento. 
Além disso, vai ter acesso a casos práticos, incluindo um módulo 
exclusivamente dedicado ao manejo de “dados sensíveis” (que 
diz respeito a questões relacionadas à saúde, gênero, religião, 
engajamento político e informações sobre menores de idade). 
O curso foi formatado para auxiliar empresas e suas equipes e, 
também, profissionais em busca de colocação no mercado, que 
terão mais qualificação (http://lgpdsolution.com.br/curso-lgpd). 
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hOME OFFICE

A nova Lei de Franquias já 
passa a valer a partir de 
hoje (dia 26 de março). 
Ela trouxe consigo uma 
obrigatoriedade aos 
franqueadores: a revisão 
da Circular de Oferta de 
Franquia, um documento 
por meio do qual a 
franqueadora compartilha 
informações comerciais, 
jurídicas e financeiras do 
negócio para interessados 
em adquirir uma franquia.

“A Lei exigiu que mais infor-
mações fossem incluídas 

na COF”, resume a advogada 
Marina Nascimbem Bechtejew 
Richter, sócia do escritório 
NB Advogados, especialista 
em Franquia e Varejo. “Agora, 
aquele que pretende se tornar 
franqueado de uma rede terá 
muito mais informações para 
alicerçar a tomada de decisão”.

Na prática, todas as fran-
queadoras brasileiras já devem 
estar com a COF devidamente 
adaptada. Mas e aquelas que, 
até o momento, não atualiza-
ram este documento jurídico? 
Marina responde: “A lei ante-
rior já previa penalidade para o 
franqueado que não entregasse 
a COF no prazo legal ou que 
transmitisse informação falsa. 
A nova lei, além de punir a falta 
da entrega deste documento 
ou a entrega com informações 
falsas, pune a omissão de infor-
mação. Assim, aquele que não 
estiver com a COF atualizada, 
e omitir informação exigida por 
lei, pode ser penalizado nos 
termos do artigo 4º da nova lei”.

Nova Lei de Franquias entra 
hoje em vigor
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E a punição não é branda. 
“O franqueado pode pleitear a 
anulação do contrato, confor-
me o caso, e exigir a devolução 
de todas e quaisquer quantias 
já pagas ao franqueador ou a 
terceiros por este indicados a 
título de filiação ou de royalties, 
corrigidos monetariamente”, 
detalha a advogada. “Pela lei 
anterior, a omissão de informa-
ção não possibilitava a anulação 
do contrato e devolução de 
valores’.

Vale lembrar que a Circular 
de Oferta de Franquia deverá 
ser entregue ao candidato a 
franqueado, no mínimo, dez 
dias antes da assinatura do 
contrato ou pré-contrato de 
franquia ou, ainda, antes do 
pagamento de qualquer tipo 
de taxa. No caso de licitação 
ou pré-qualificação promovida 
por órgão ou entidade pública, 
a COF será divulgada logo no 
início do processo de seleção.

As novas informações que 
devem fazer parte da COF:
•	ampliou	a	relação	dos	franque-

ados desligados que devem 
constar da COF: antes, bastava 

cotas mínimas de compra 
pelo franqueado junto ao 
franqueador ou a terceiros 
por este designados e sobre 
a possibilidade e as condições 
para a recusa dos produtos 
ou serviços exigidos pelo 
franqueador;

•	incluiu	 a	 obrigação	 de	 es-
clarecer se há indicação de 
existência de conselho ou as-
sociação de franqueados, com 
as atribuições, os poderes e os 
mecanismos de representa-
ção perante o franqueador, e 
detalhamento das competên-
cias para gestão e fiscalização 
da aplicação dos recursos de 
fundos existentes;

•	incluiu	 a	 obrigação	 de	 es-
clarecer se há indicação das 
regras de limitação à concor-
rência entre o franqueador 
e os franqueados e entre os 
franqueados durante a vigên-
cia do contrato de franquia, 
além do detalhamento da 
abrangência territorial, do 
prazo de vigência da restrição 
e das penalidades em caso de 
descumprimento;

	 •	 incluiu	a	obrigação	de	es-
clarecer o prazo contratual e 
as condições de renovação, 
se houver;

•	incluiu	a	obrigação	de	escla-
recer o local, dia e hora para 
recebimento da documen-
tação proposta, bem como 
para início da abertura dos 
envelopes, quando se tratar 
de órgão ou entidade pública.

Fonte e mais informações: 
(www.nbadvogados.com.br).

informar os desligados nos 
últimos 12 meses. Agora, é 
preciso informar os desligados 
nos últimos 24 meses;

•	incluiu	 a	 obrigação	 de	 es-
clarecer se há e quais são 
as regras de concorrência 
territorial entre unidades 
próprias e franqueadas;

•	incluiu	a	obrigação	de	escla-
recer se há incorporação de 
inovações tecnológicas às 
franquias;

•	incluiu	a	obrigação	de	escla-
recer sobre cultivares;

•	incluiu	 a	 obrigação	 de	 es-
clarecer se há indicação da 
existência ou não de regras de 
transferência ou sucessão e, 
caso positivo, quais são elas;

•	incluiu	 a	 obrigação	 de	 es-
clarecer se há indicação das 
situações em que são aplica-
das penalidades, multas ou 
indenizações e dos respecti-
vos valores estabelecidos no 
contrato de franquia;

•	incluiu	a	obrigação de infor-
mar sobre a existência de 

CONCILIAR O 
COTIDIANO 
PROFISSIONAL 
COM A 
DINÂMICA 
DAS CRIANÇAS
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Loterias da Caixa
A Caixa continua a realizar normal-
mente os sorteios da Mega-Sena, 
Lotofácil, Quina, entre outros. Ape-
nas os sorteios da Loteria Federal e 
da Loteca foram suspensos, devido a 
“restrições adotadas em todo o país 
por conta da pandemia do novo co-
ronavírus”. Os bilhetes já distribuídos 
e vendidos continuam válidos e serão 
considerados nos sorteios futuros. 
Outra alteração foi na data do sorteio 
da Dupla de Páscoa que passou do 
dia 11 para o dia 25 de abril.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/home-office-conciliar-o-cotidiano-profissional-com-a-dinamica-das-criancas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-26-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-26-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/o-trabalho-pode-ser-produtivo-com-home-office-para-voce-nao-surtar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-capacidade-humana-de-interagir-e-construir-novos-e-variados-cenarios/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-dicas-para-o-sucesso-das-empresas-na-era-da-lgpd/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/fabricas-inteligentes-oportunidades-e-desafios-para-empresas-brasileiras/
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OpiniãO
O caminho pode estar 
errado mais uma vez. 
Nosso país aprendeu 

com a história?
Passaremos por 
dificuldades, disso 
ninguém duvida, mas 
velhas mentiras não 
saem do imaginário

É possível a redução de 
salários e empregos 
ser a única alterna-

tiva para enfrentar crises? 
Obviamente que não. Os 
salários dos trabalhadores 
representam a “tábua de 
salvação” do pouco que res-
tou ou restará da economia 
brasileira. Cada incentivo do 
governo deveria vir junto 
com a exigência da manu-
tenção de empregos, incre-
mento de salários e partilha 
dos resultados. 

Gosto da frase, partilha 
dos resultados, quem pro-
duz deve, em todas as situ-
ações, ser recompensado, 
seja o detentor do capital ou 
da força de trabalho. Porém, 
infelizmente, a recompensa, 
em tempos de “boas colhei-
tas”, não fica com todos. 
Por outro lado, é recorrente 
lembrar dos trabalhadores 
para dividir os prejuízos. 
Não é à toa que, atualmente, 
o Brasil tem a segunda maior 
concentração de renda do 
mundo, segundo o Rela-
tório de Desenvolvimento 
Humano da ONU (RDH), 
divulgado em 2019. 

No ano de 2020, pelas pro-
postas de ações na econo-
mia que andam circulando 
nas mídias, a pouca renda 
que restou com os mais po-
bres, tem tudo para ir para 
o “vinagre”. Quando mais 
precisamos dos serviços 
e dos servidores públicos, 
encontramos a máquina pú-
blica desmontada, falta de 
recursos nas universidades, 
escolas, o que representa 
falta de incentivo para 
pesquisas e para as demais 
áreas que tocam a vida das 
pessoas. 

Em síntese, falta de ser-
vidores públicos nas áreas 
estratégicas (saúde, segu-
rança, educação, fiscaliza-
ção e arrecadação, etc…). 
É adequado reduzir onde 
o cidadão mais precisa 
do Estado? O Estado que 
queriam “anêmico” para não 
interferir ficou fraco para 
defender.

Não entendam errado, 
não está se defendendo 
Estado máximo ou mínimo, 
defende-se o Estado neces-
sário para cada contexto. 
Em um momento histórico 
precisa-se de menos, em 
outro de mais. 

Deveriam existir garantias 
de que o Estado funcionasse 
prontamente às demandas 
sociais. O atual modelo, em 
processo de desmonte, por 
força dos valentes servido-
res públicos que restam, se 
esforça, mas não dará conta 
do que está por vir. Que to-
dos devem, em algum grau, 
renunciar e se sacrificar, na 
medida de suas possibilida-
des, não duvide. Quem tem 

decência quer participar, 
doar-se para o bem de todos. 
E os indecentes?

Por que não questionamos 
a dívida pública? Voltar a 
tributar os lucros que não 
pagam imposto de renda? 
Tributar mais quem tem 
muito patrimônio? Instituir 
o imposto sobre grandes 
fortunas improdutivas? 
Instituir impostos sobre 
iates e aeronaves? Por que 
só o carro paga imposto? E 
por aí vai…

Deve-se reduzir impos-
tos, ninguém duvida, mas 
reduzir impostos dos mais 
pobres. Dos que pagam 
pouco ou nada seria neces-
sário aumentar. A equação é 
simples, se reduzirmos dos 
mais pobres deveríamos 
aumentar dos mais ricos. 
Os serviços públicos pre-
cisam ser financiados por 
todos. Questiona-se sobre a 
qualidade dos serviços pres-
tados, tem-se uma questão 
a ser resolvida no contexto 
da gestão. Parece o retrato 
de uma minoria. Postos de 
saúde, hospitais públicos, 
corpo de bombeiros, defesa 
das fronteiras, etc… a regra 
é doação em prol de todos.

O Brasil parece um “sam-
ba de uma nota só” (com 
todo respeito à grandiosa 
obra do poeta), só se fala 
em desempregar e reduzir 
salários, quando o emprego 
e os salários mantêm nossos 
pequenos empresários. É o 
consumo das famílias que 
ainda faz este país ficar 
de pé. O discurso começa 
a cansar e a sociedade, 
felizmente, está mais es-
clarecida.

Por que tanto medo da 
tributação sobre movimen-
tações financeiras? Será por 
que o crime organizado se 
esconde nesta movimenta-
ção? Alguém tem que ajudar 
a pagar a conta. Se não 
querem mais tributo sobre 
quem já paga muito, é sim-
ples, façam uma tributação 
sobre movimentação finan-
ceira compensável. Quem 
paga imposto de renda ou 
previdência (a maioria dos 
brasileiros), deduz do que 
paga a sua CPMF, IPMF, IMF, 
ou outro nome que queiram 
dar. Só sobra aqueles que 
não pagam, não onera o 
setor produtivo e nem o 
trabalho.

Repito, nossos pequenos 
municípios vivem dos sa-
lários dos trabalhadores, 
quanto mais se tira das 
famílias, mais se concentra 
renda no país. Quanto tem-
po vai levar para que todos 
percebam que o caminho 
não é facilitar para quem 
acumula, e sim para quem 
solidariza e trabalha? Redu-
zir salários e empregos não 
poderia ser a única solução.

(*) - Mestre em Direito Constitucional; 
professor de Direito Tributário e 

Penal Unisul/SC; Analista-Tributário 
da Receita Federa; é Diretor de 

Formação e Relações Intersindicais 
do Sindireceita.

Geraldo Paes Pessoa (*)

Vulnerabilidade de colaborador 
é principal porta de entrada de 

criminosos digitais em empresas

Para os que não conhecem, o termo 
define o e-mail com conteúdo 
que tem como objetivo enganar 

o usuário e influenciá-lo a tomar uma 
ação - morder a isca. De acordo com o 
relatório State Of Cybersecurity 2018 
da ISACA, um dos vetores de ataque 
mais comuns é o phishing, represen-
tando 44% das ameaças, seguido da 
engenharia social (manipulação de 
pessoas com o objetivo de obter infor-
mações) com 28%.

Segundo o gerente de tecnologia da 
Saque e Pague, Gustavo Krowczuk, 
hoje há uma preocupação maior com a 
proteção dos dados pessoais dos cola-
boradores e não apenas com os dados 
da empresa, que tradicionalmente são 
o foco dos investimentos. Isso inclui 
fatores como a segurança dos e-mails 
pessoais e proteção de dispositivos mó-
veis, como notebooks e smartphones, 
que eventualmente poderão estar co-
nectados em um ambiente corporativo.

"Vivemos em um ecossistema ex-
tremamente conectado, o que acaba 
sendo uma porta de entrada para o 
criminoso explorar a empresa. Temos 
uma preocupação muito grande com 
a diversidade das ameaças. Vale citar 
o uso de serviços de armazenamento 
em nuvem, webmail e o uso de aplica-
tivos não homologados pela empresa, 
por exemplo, que acabam sendo um 
caminho para os criminosos", pontua.

Na questão da segurança digital, a 
Saque e Pague trabalha hoje com um 
conceito de proteção em camadas, 
que consiste em colocar barreiras que 
impeçam um ataque à plataforma da 
empresa. Ao todo, são três pilares que 
compõem essas camadas: o primeiro é a 
criação de parcerias estratégicas com os 
melhores players de mercado, adotando 
soluções e ferramentas já consolidadas, 
assim como novidades tecnológicas; 
o segundo pilar está baseado em 
pessoas altamente especializadas nos 
mais variados setores da segurança 
(prevenção, investigação, análise de 
código e etc.), que estão sempre em 
desenvolvimento contínuo, buscando 
novas soluções para a empresa e cola-
borando no crescimento de maturidade 
da equipe; e o terceiro, e não menos 

importante, é o treinamento e a cons-
cientização, principal 
foco para o próximo ano.

“Queremos fazer um 
trabalho muito maior no 
pilar de capacitação em 
2020. Hoje, as nossas 
camadas de proteção 
externas são muito for-
talecidas, porém nós 
temos que dar uma aten-
ção maior para o nosso 
pessoal. Então vamos 
trabalhar com um con-
ceito de treinamento 
360°, que aborda desde 
o presidente da compa-
nhia até aquele visitante 
que vai passar um dia ou 
dois conosco”, explica.

De acordo com Kro-
wczuk, até pouco tempo 
atrás, quando falávamos 
de crime cibernético, a 
primeira coisa que vinha 
em mente era o número 
do cartão de crédito ou os 
dados de uma conta ban-
cária. Hoje, entretanto, 
há uma transformação 
neste tipo de crime, que conta com 
uma estrutura cada vez mais organiza-
da e diversificada. “Precisamos cuidar 
de todo o tipo de informação, como 

contas de pagamento online, sites de 
compras, aplicativos de 
relacionamento, redes 
sociais, etc., sendo ain-
da o ganho financeiro o 
principal motivador dos 
criminosos.”

Uma pesquisa da Ve-
rizon Data Breach In-
vestigation Report, de 
2017, apontou que 80% 
dos ataques cibernéticos 
poderiam ser evitados 
por meio de um simples 
fortalecimento de senhas 
e instalação de patches 
de atualização. Já em 
2019, a Saque e Pague 
iniciou um trabalho de 
conscientização e pro-
teção ao usuário, para 
reforçar como cada um 
pode evitar uma ofensiva 
à empresa. O ano de 2020 
deve ser marcado por um 
período de adequação 
por causa da Lei Geral 
de Proteção de Dados 
(LGPD), que poderá re-
sultar em multas de até 

R$ 50 milhões a empresas que tiverem 
dados de seus clientes vazados, seja 
por negligência, ou porque foram ví-
timas de um ataque virtual.

Um usuário mais antigo da internet facilmente se lembrará daquele e-mail: "as fotos da festa ficaram 
ótimas". A mensagem direcionava para um link, que levava a pessoa para um arquivo malicioso. Esse 
talvez seja o phishing mais conhecido da web

News@TI 

Cursos gratuitos em EAD na área de TI

@O Senac RJ oferece, em parceria com a Cisco, líder mundial 
em equipamentos de redes e internet, cursos gratuitos em 

EAD (Ensino a Distância) na área de TI para levar o conhecimento 
aos alunos e incentivá-los a ficarem em suas casas neste período 
de prevenção ao Coronavírus. Entre as oportunidades, que podem 
ser adquiridas em horários flexíveis, há opções de temas como 
Empreendedorismo, Inclusão Digital, Introdução à IoT (Internet 
das Coisas) e Introdução à Segurança Cibernética. Os links de 
acessos para as inscrições estão disponíveis no site www.rj.senac.br, 
na seção notícias.

Telemedicina: aplicativo desenvolvido no 
Paraná passará a oferecer atendimento online

@O sistema de ges-
tão de pagamentos 

Connecty Pay passará 
a oferecer nos próxi-
mos dias os serviços de 
telemedicina pelo seu 
aplicativo em parceria 
com a empresa Medicina 
para Você. Os médicos 
poderão se cadastrar na 
plataforma e abrir suas 
agendas para os usuários, 
bem como determinar o preço pela consulta. O paciente, por sua vez, 
terá a possibilidade de agendar a consulta, efetuar o pagamento e, na 
data marcada, receber o atendimento do médico, de forma online, 
pelo próprio aplicativo. Além de reduzir a propagação da COVID-19, 
o serviço de telemedicina possui outros benefícios como redução de 
custos e otimização de tempo e deslocamento. Outra vantagem é que 
o paciente não precisa se ausentar do trabalho para fazer a consulta.

Solução de autenticação à distância 
gratuitamente para instituições de ensino

@A Unike, startup de reconhecimento facial do grupo Blockpar, 
está oferecendo acesso e utilização gratuita à sua solução 

tecnológica de autenticação à distância como um paliativo duran-
te o período de aplicação de medidas de distanciamento social. 
“Com essa solução, as instituições de EAD poderão contar com 
uma plataforma segura de autenticação da identidade dos estu-
dantes matriculados e, assim, substituir a aplicação de testes em 
polos presenciais por provas online durante o período de crise 
do coronavírus.”, comenta André Barretto, CEO e Fundador da 
Unike. Atualmente,

Startup transforma post nas redes sociais 
em moeda digital

@Visando tendências 
mercadológicas, o 

Postou Ganhou é uma 
startup especializada na 
automação de um pro-
cesso de troca de post 
por benefícios nas redes 
sociais, ou seja, sempre 
que uma marca contra-
tar o serviço do Postou 
Ganhou, uma licença de 
uso é liberada e a partir 
de ações criadas e divulgadas, os consumidores fazem as posta-
gens e ganham benefícios e as marcas, ganham em divulgação e 
venda. O novo modelo de negócio é um complemento das ações 
de marketing de uma empresa e é também uma nova forma de o 
consumidor adquirir produtos ou obter benefícios, usando o que 
hoje em dia tem tanto valor: um post dele em sua rede social.

ricardosouza@netjen.com.br
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“Vivemos em 
um ecossistema 
extremamente 
conectado, o 
que acaba sendo 
uma porta de 
entrada para o 
criminoso explorar 
a empresa. Temos 
uma preocupação 
muito grande com 
a diversidade das 
ameaças. Vale citar 
o uso de serviços de 
armazenamento em 
nuvem, webmail e 
o uso de aplicativos 
não homologados 
pela empresa, 
por exemplo, que 
acabam sendo um 
caminho para os 
criminosos.
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CEO's da Startup Postou Ganhou



Por que investir 
em uma franquia antes 

dos 30 anos?
Ser dono do próprio 
nariz é o sonho de 
muitas pessoas, 
em especial dos 
mais jovens, que 
almejam liberdade e 
autonomia na vida 
profissional.

No entanto, muitas ve-
zes, a inexperiência 
pode ser um fator 

comprometedor quando o 
assunto é empreendedo-
rismo. Por esse motivo, as 
franquias acabam surgindo 
como uma excelente opção 
de investimento. Como já 
foram testadas e validadas 
pelo franqueador, o risco 
é infinitamente menor do 
que o empreendedorismo 
solitário. Embora não seja 
possível dar garantias de 
sucesso, as franquias são 
empresas já maduras e 
saudáveis, com processos 
bem definidos. 

Ou seja, com ela, o jovem 
empreendedor não precisa-
rá descobrir o que funciona 
e o que não funciona. Basta 
seguir as diretrizes da fran-
queadora. Um dos maiores 
atrativos é a flexibilidade na 
jornada de trabalho. Como 
dono, você faz o seu horá-
rio de trabalho. E existem 
muitas franquias com opção 
de home-office, o que, além 
de reduzir o valor do in-
vestimento, permite muito 
mais tempo livre, já que o 
empreendedor não precisa 
se locomover diariamente 
até a empresa.

No entanto, essa mo-
dalidade demanda muita 
disciplina. O fato de estar 
em casa não pode repre-
sentar nenhum desleixo 
com os negócios. Trabalho 
é trabalho e lazer é lazer. 
Tudo deve ter seu tempo. 
Também é preciso reservar 
um local para conversar 
com os clientes. Pode ser 
um quarto ou um escritório 
dentro de casa ou mesmo 
um café em um lugar com 
boa localização.

Contudo, melhor mes-
mo é quando a própria 
franqueadora dispõe de 
um espaço para que o 
franqueado faça os seus 
atendimentos. Nesse caso, 

ele só vai até o estabele-
cimento para receber os 
clientes, que muitas vezes 
nem ficam sabendo que o 
franqueado é home-based. 
Além de mais baratas, essas 
franquias conseguem criar 
uma atmosfera perfeita, 
oferecendo tudo o que o 
franqueado precisa para 
ter sucesso nos negócios.

Outro cuidado especial 
que o jovem franqueado 
deve ter é quanto ao ramo 
de atividade escolhido. É 
preciso haver sinergia com 
o segmento para que o ne-
gócio decole. Trabalhar em 
algo que não gosta, torna-
-se um fardo, em vez de 
um prazer. Aí, as chances 
de dar errado são muito 
maiores.

Nesse sentido, franquias 
ligadas à educação, turismo 
e intercâmbio costumam 
ter uma vantagem natural. 
Como estão em fase de 
formação, muitos jovens 
se identificam com a área 
de educação, como escolas 
de idiomas e cursos profis-
sionalizantes. Amantes das 
descobertas, o turismo e o 
intercâmbio também figu-
ram como os setores mais 
desejados.

Não é raro um jovem 
voltar de um intercâmbio 
e querer trabalhar na área. 
Ele fica tão encantado com 
a experiência que quer que 
todo mundo tenha a mesma 
oportunidade. Como tem 
amigos na mesma faixa etá-
ria, o processo de conquista 
de novos clientes acaba 
sendo muito mais fácil, já 
que existe uma sintonia 
total com os potenciais 
clientes. Essa conexão é 
fundamental.

Por esses e tantos outros 
atributos, a franquia figura 
como uma excelente opção 
para quem deseja empre-
ender antes dos 30 anos. A 
garra e a força de vontade 
de um jovem podem ser 
fatores determinantes para 
o sucesso profissional dele 
dentro desse modelo de 
negócio. Quem investiu, 
recomenda.

(*) - É CEO da Seda Intercâmbios, única 
agência de intercâmbio do Brasil com 

uma escola própria em Dublin 
(www.sedaintercambios.com.br).

Helicon Alvares (*)

www.netjen.com.br
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D - Trainee Plus One
A Bravo GRC, atenta às transformações e às exigências do mercado de 
trabalho, lança o programa de trainee Plus One com o objetivo de capacitar 
universitários na área de Governança, Riscos e Compliance (GRC). O programa, 
com duração de quatro semanas, começará em junho. Serão vagas limitadas 
e todos que completarem o programa receberão um certificado. Serão quatro 
semanas de imersão na cultura de GRC, de segunda a sexta-feira, das 10h às 
17h. O Plus One terá quatro oficinas que contarão com acompanhamento de 
profissionais da Bravo GRC. Os interessados em participar podem se inscrever 
e obter informações adicionais enviando e-mail para (contato@bravogrc.com).

E - Empregos e Estágios
Até sexta-feira (27),  o Banco de Oportunidades do Senac RJ promove a 
Feira Virtual Senac RJ. Trata-se de uma feira em ambiente virtual que reúne 
oportunidades de emprego e estágio oferecidas por grandes empresas do 
estado do Rio de Janeiro, com mais de 3.000 vagas. É aberta ao público em 
geral e oferece oportunidades nas áreas de hotelaria, comércio e saúde; 
com destaque para mais de 1.500 vagas para técnicos em enfermagem, 
enfermeiros e médicos, que representarão um reforço no grupo de cola-
boradores de redes assistenciais privadas no enfrentamento a Covid-19. 
Também inclui vagas para o setor de saúde em outros estados brasileiros. 
Para participar o candidato deve acessar o link (rj.senac.br/feiravirtual).

F - Estrutura de Delivery
A prioridade do momento é preservar a saúde dos clientes, colaboradores 
e parceiros diante do cenário de combate a Covid-19. Por esse motivo, o 
Alpha Square Mall implantou uma estrutura com todo suporte necessário 
para o serviço de delivery com os lojistas, organizando desde o espaço 
para retirada das entregas até a comunicação e divulgação. Além disso, 
pessoas com mais de 60 anos que realizam seus pedidos, são isentas 
de taxa de deslocamento. Para receber os produtos, os clientes podem 
entrar em contato diretamente com as lojas participantes, enviar um 
comprovante de identificação pela idade superior a 60 anos e agendar 
seu pedido. Saiba mais em (www.alphasquaremall.com.br).. 

A - Álcool Gel
A Marfrig, uma das líderes mundiais em carne bovina e maior produ-
tora global de hambúrgueres, iniciará a produção de álcool gel em sua 
unidade de Promissão, onde a companhia tem operações de abate e 
desossa, também inclui uma fábrica de produtos de limpeza. Agora, 
a unidade será destinada à produção de 10 toneladas mensais de 
álcool gel, produto utilizado na prevenção do contágio da Covid-19 
(novo Coronavírus). O primeiro lote será distribuído para as 12 uni-
dades da companhia instaladas no Brasil. Os lotes seguintes serão 
destinados aos 18.000 colaboradores da Marfrig no país e doados 
para instituições assistenciais e hospitais localizados nas cidades 
nas quais a companhia atua. 

B - Identificação da Covid-19
Os centros de pesquisa da Embrapa estão colocando à disposição 
do governo federal sua estrutura instalada de equipamentos, pro-
dutos e pessoal para ajudar na realização de testes laboratoriais 
para identificação da Covid-19. Os testes estão baseados no uso 
do equipamento RT-PCR, comumente empregado em estudos 
de biologia molecular. A ministra daAgricultura, Tereza Cristina, 
solicitou à Embrapa o levantamento dos laboratórios capazes de 
conduzir testes com a técnica RT-PCR e terem seu uso rotineiro 
redirecionado para identificar a eventual presença do Coronavírus 
em amostras biológicas. 

C - Brasil Conectado
O setor de telecomunicações e a Anatel firmaram compromisso 
público para a manutenção do Brasil conectado como medida de 
enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus. No comunicado, é 
reforçado o papel fundamental do setor de telecom para que o País 
supere a pandemia e reforça o seu compromisso de "seguir ao lado 
de cada brasileiro neste grande desafio". Assinaram o compromisso 
como a Anatel o SindiTelebrasil, repesentando as prestadoras Algar, 
Claro, Oi, Sercomtel, Telefônica e TIM, e as associações Abrint e 
NeoTV.   

G - Inglês na Quarentena 
A EnglishBay, escola de inglês online, acaba de disponibilizar o curso 
completo de inglês "Aprenda Falando", pelo seu canal do You Tube 
(@englishbay). As aulas ficarão abertas durante 40 dias ou enquanto 
durar o período de quarentena estipulado, por conta da disseminação 
do Coronavirus no país. Ao todo, são sete módulos com 10 aulas cada 
um; todas as lições possuem PDFs com exercícios, que foram anexados 
nas descrições dos vídeos. O curso é voltado para iniciantes e vai até o 
nível intermediário. A EnglishBay é uma startup fundada em 2017 que 
nasceu no ambiente digital com a proposta de tornar acessível o ensino 
de idiomas com qualidade (www.englishbay.com.br). 

H - Atendimento Exclusivo
Diante do avanço da pandemia do novo Coronavírus, o Banco do Brasil 
(BB) informa que suas agências passam a operar das 10h às 14h, para 
proteger seus funcionários, clientes e a sociedade. A prioridade continua 
sendo a abertura das Salas de Autoatendimento, com abastecimento, 
limpeza e funcionamento de todos os terminais. O atendimento presen-
cial será prestado somente em casos essenciais e de forma excepcional, 
como nas situações de desbloqueio de senha, desbloqueio de cartão, 
saques de benefícios sociais sem cartão, atendimento referente aos 
programas sociais destinados a aliviar as consequências econômicas do 
novo Coronavírus e a pessoas com doenças graves.

I - Equipamentos Fotovoltaicos
A reestruturação das condições de financiamento oferecidas pelo Portal Solar, 
marketplace de equipamentos fotovoltaicos, em parceria com o banco BV, 
facilita o acesso dos consumidores à energia solar e amplia os investimentos 
privados nesta área no País. A remodelagem da linha crédito, com parcelamento 
em até 72 vezes, permite que o consumidor instale a geração de energia solar 
em residências, comércios e indústrias sem a necessidade de desembolso 
próprio. O alongamento do prazo possibilita que a economia na conta de luz 
seja maior do que a parcela do financiamento em cerca de 70% das operações 
de crédito no contratado. Saiba mais em: (www.portalsolar.com.br).

J - Inadimplência das Empresas
Pelo 11º mês consecutivo, a inadimplência das empresas bateu recorde e 
chegou a 6,2 milhões em janeiro. O dado é 9,9% maior do que o mesmo mês 
do ano anterior, quando eram 5,6 milhões de empreendimentos com contas em 
atraso. Dentre aqueles com contas atrasadas e negativadas, 94,2% são micro 
ou pequenos, com os demais se dividindo entre médio e grande portes. Com 
relação a dezembro/19, o aumento dos inadimplentes foi de 0,9%. O economista 
da Serasa Experian, Luiz Rabi, comenta que este cenário não deve mudar 
nos próximos meses. Outras informações em: (www.serasaexperian.com.br).

Os donos de pequenos negócios 
preocupados com a validade das Cer-
tidões Negativas de Débito (CDN) das 
empresas podem ficar tranquilos. Em 
decorrência da pandemia relacionada 
ao Coronavírus (COVID-19), a Re-
ceita Federal e a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional autorizaram a 
prorrogação do prazo de validade do 
documento por 90 dias. A medida 
também é válida para as Certidões 
Positivas com Efeitos de Negativas 
(CPEND).

De acordo o a analista do Se-
brae, Giovana Tonello, a medida 
representa um fôlego para os em-
preendedores neste momento de 
dificuldade e abre possibilidade para 
oportunidades de negócios. “Sem 

A medida representa um fôlego 
para os empreendedores neste momento 

de dificuldade.
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De acordo com a Confe-
deração Nacional do 
Comercio (CNC), as 

perdas diretas impostas ao 
comércio pela pandemia de 
Coronavírus devem chegar a 
R$ 25,3 bilhões na segunda 
metade de março de 2020, 
somente nos três estados 
com maiores volumes de 
vendas do Brasil (SP, RJ e 
MG) e no Distrito Federal. 
As quatro regiões respon-
dem por cerca de 52% do 
faturamento anual do setor. 
Não estão contabilizadas as 
perdas indiretas decorrentes 
da queda espontânea da 
movimentação dos consu-
midores nas lojas.

"O comércio, que vinha 
recuperando a confiança 
e tinha expectativa de ex-
pansão este ano, agora está 
registrando prejuízos que 
representam um desafio 
histórico para as empresas. 

O comércio está registrando prejuízos que representam um desafio histórico para as empresas.
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A última semana do co-
mércio varejista nacional (de 
16 a 22 de março) teve uma 
queda de 25,2% das vendas 
em relação à semana anterior 
(de 9 a 15 de março). Na 
comparação interanual, ou 
seja, com o mesmo período 
do ano passado, a queda 
registrada foi de 9,5%. Os 
dados são de um levanta-
mento com abrangência 
nacional feito pela Boa Vista 

em meio à pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19). A 
restrição na circulação de 
consumidores em todo o país 
afeta o varejo.

Considerando apenas o 
último fim de semana (20 
a 22 de março), a queda 
registrada é ainda maior: 
36,6% contra o final de 
semana interior (13 a 15 
de março), quando já havia 
restrições na circulação de 

pessoas, e 44,3% contra o 
fim de semana de 6 a 8 de 
março, quando ainda não 
havia restrições, e a OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde) não havia decretado 
pandemia do Covid-19.

As medidas restritivas, 
como o fechamento de lojas 
e a drástica redução na cir-
culação de pessoas, têm cau-
sado um impacto significante 
nas vendas do comércio 

varejista, principalmente nas 
lojas físicas. As incertezas 
quanto à duração das restri-
ções e o efeito destas sobre o 
mercado de trabalho já afeta-
ram fortemente a confiança 
dos consumidores e devem 
continuar influenciando 
negativamente as decisões 
de consumo, mesmo com 
as medidas paliativas que os 
governos vêm anunciando 
(Fonte: BoaVista/scpc).

CNC estima perda de R$ 25,3 bi 
no comércio em SP, RJ, MG e DF
"O comércio, que vinha recuperando a confiança e tinha expectativa de expansão este ano, agora está 
registrando prejuízos que representam um desafio histórico para as empresas"

A CNC já enviou ao governo 
federal um documento com 
sugestões de medidas que 
possam reduzir os impactos 
negativos da crise nas em-
presas, visando a manuten-
ção dos empregos. Estamos 
buscando todas as soluções 
disponíveis para que os em-
presários possam enfrentar 
essa difícil conjuntura", des-
tacou o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros.

Em São Paulo, a CNC es-

tima que a perda no volume 
de vendas chegará a R$ 15,67 
bilhões – uma retração de 
29,9% em relação ao fatu-
ramento usual do setor. O 
governo do estado decretou 
o fechamento de lojas em di-
versos segmentos do varejo 
entre 20 de março e 5 de 
abril. Já no Rio de Janeiro, 
a Confederação projeta uma 
perda de R$ 3,60 bilhões no 
comércio, desde o início das 
restrições. 

No Rio, além do decreto 
do governo estadual reco-
mendando o fechamento 
de shopping centers e redu-
zindo em 30% o horário de 
funcionamento dos estabe-
lecimentos, a prefeitura da 
capital fluminense decidiu 
que todos os pontos comer-
ciais especializados na venda 
de produtos não essenciais 
fechem as portas por tem-
po indeterminado (Gecom/
CNC). 

Certidões negativas de débito têm prazo 
prorrogado por 90 dias

As certidões abrangem tributos fede-
rais e em dívida ativa. Para ter direito 
à prorrogação, as certidões deverão 
ser válidas na data da publicação da 
Portaria, ou seja, em 24 de março de 
2020. Inicialmente, os documentos 
possuem validade de 180 dias.

Desburocratização
Foi definido procedimento mais 

rápido e automático para a abertura, 
alteração e fechamento de startups 
e empresas de inovação por meio da 
REDESIM. A medida trata de uma 
regulamentação definida pela Lei 
Complementar nº 167, de 24 de abril 
de 2019 e entra em vigor em 240 dias, 
após publicação da Resolução nº 55, na 
terça-feira (23) - (AI/Sebrae).

o documento, as micro e pequenas 
empresas não podem participar de 
licitações e correm o risco de não 
receber pagamentos pela falta de 
certidão”, explicou.

Comércio varejista nacional teve queda de 25,2% na última semana



A crise pede cautela, 
racionalidade e, 

sobretudo, civilidade 

A crise, com a 
propagação do 
Coronavírus, tem 
ocasionado uma 
grande apreensão 
sem precedentes na 
história econômica 
mundial moderna, 
por parte não 
apenas daqueles que 
atuam no mercado 
financeiro, mas por 
toda a população

Isto porque a crise 
tem origem fora do 
contexto monetário e 

financeiro da economia e 
suas consequências vêm 
sendo - e continuarão a 
ser - sentidas por toda a 
população, independente-
mente de ter acesso ou não 
ao mercado financeiro, de 
ser investidor ou devedor, 
empregador ou empre-
gado, sem distinção da 
classe social. Diante disto, 
gostaria de abordar duas 
perspectivas: a do lado 
real e a do lado monetário 
e financeiro da economia 
e, ao final, propor uma 
reflexão rápida. 

Sob a perspectiva do 
lado real da economia, os 
efeitos da pandemia têm 
sido verificados por todo 
o mundo, com diminui-
ção no nível de atividade 
econômica, com menor 
demanda por bens e ser-
viços, consequência da 
necessidade de isolamen-
to domiciliar. São cons-
tantes as notícias sobre 
cancelamento de eventos, 
fechamento de escolas, 
de espaços públicos e de 
comércio, cancelamento 
de viagens, entre outras. 

Consequências disto 
podem ser vistas já nas 
projeções econômicas. 
No caso brasileiro, a ex-
pectativa de crescimento 
do PIB em 2020 caiu, nas 
últimas quatro semanas de 
2,23% para 1,68% em re-
lação ao ano de 2019, uma 
queda de 25% na projeção. 
Ressalto que esses dados 
foram coletados na última 
sexta-feira (13), quando o 
cenário ainda não se dese-
nhava tão complexo e com 
perspectiva de duração tão 
longa como se tem perce-
bido nos últimos dias. 

Com demanda desaque-
cida, a tendência é que a 
pressão sobre os preços 
também desaqueça; neste 
sentido, no mesmo Rela-
tório Focus, a expectativa 
para a inflação no ano de 
2020 também caiu nas 
últimas quatro semanas, 
de 3,22% para 3,10%. Vale 
lembrar que a meta estabe-
lecida no Regime de metas 
para a inflação é de 4,0% 
(com intervalo de tolerân-
cia entre 2,5% e 5,5%), de 
forma que as expectativas 
indicam caminho para o 
limite inferior da meta. 

A diminuição da ativida-
de econômica e a menor 
pressão sobre os preços 
abre espaço para que os 
formuladores de políti-
cas econômicas adotem 
medidas no sentido de 
estimular o crescimento 
da economia, com redu-

ção de impostos, poster-
gação de sua cobrança, 
subsídios, fornecimento 
de linhas de crédito para 
empresas em situação de 
falta de capacidade de 
pagamento decorrentes 
deste cenário, redução nas 
taxas de juros e aumento 
da liquidez no mercado 
bancário. 

De encontro a isto tive-
mos - citando apenas uma 
das medidas, para não me 
alongar demais - na última 
quarta-feira (18) a redu-
ção da taxa de juros básica 
da economia, a taxa Selic, 
para 3,75% a.a. 

O lado financeiro da eco-
nomia também tem senti-
do o impacto da pandemia. 
Bolsas de valores ao redor 
do mundo têm registrado 
frequentes quedas. No 
Brasil, o Ibovespa registra 
queda de mais de 40% no 
ano de 2020, por conta da 
perspectiva de deterio-
ração nos resultados das 
empresas. 

Em relação ao dólar, a 
moeda americana já se 
apreciou 27% frente ao 
Real ao longo de 2020. 
As expectativas para o 
final do ano também 
têm subido, projetando 
depreciação da moeda 
brasileira. Isso porque os 
investidores, em virtude 
das incertezas sobre o 
futuro, tornam-se mais 
avessos a risco e, então, 
migram seus recursos 
para lugares considerados 
mais seguros e, em se tra-
tando do fluxo de capitais 
em nível global, esses re-
cursos acabam migrando 
para os Estados Unidos. 

Agora, voltando ao título 
deste texto, e com isso fe-
chando o raciocínio a que 
me propus desenvolver, é 
fato que o cenário é com-
plexo e preocupante, seria 
insensato e desprovido de 
ligação com a realidade 
dizer que não. Entretan-
to, tão importante quanto 
preocuparmo-nos com 
nossa saúde e atendermos 
às recomendações das au-
toridades em permanecer 
em casa de forma a ame-
nizar as possibilidades de 
contágio e propagação, é 
que tenhamos racionalida-
de nas nossas ações, seja 
em relação a sair de casa, 
a exigir que a pessoa que 
trabalha conosco continue 
vindo trabalhar. 

E, sobretudo, termos em 
mente que a civilidade, 
o pensar no próximo, na 
coletividade, oferecendo 
ao próximo aquilo que 
gostaríamos fosse a nós 
oferecido, é a melhor - e 
mais rápida - maneira de 
enfrentarmos essa situ-
ação, amenizando seus 
impactos a todos. 

Vale refletir a esse res-
peito, afinal todos seremos 
beneficiados se agirmos 
com este simples objetivo 
em mente! 

(*) - É mestre em Administração 
de Empresas, pós em Economia 

Aplicada à Administração 
e Finanças e graduado em 

Ciências Econômicas. 
É professor das disciplinas de 

Finanças Corporativas 
e Mercados Financeiros 

na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 

André Fernandes Lima (*)
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: GEAn ALEx DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 11/11/1999, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilvan Sebastião Antonio da Silva e de Angela Maria da 
Silva. A pretendente: JúLIA RAíSSA GOMES DE ALMEIDA, profissão: jovem apren-
diz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joel Martins de Almeida e 
de Lucilia Gomes de Souza.

O pretendente: DOMInGOS ARAUJO MOnTEIRO, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Batalha, PE, data-nascimento: 26/01/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Monteiro e de Maria Helena de Araujo. 
A pretendente: MARCILEnE PEREIRA DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Batalha, PI, data-nascimento: 17/06/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Genésio Pereira do Livramento e de Maria da 
Conceição de Oliveira.

O pretendente: LUCAS VIníCIUS CARVALhO DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Santino Manoel de Oliveira e de 
Rosa Maria Fernandes de Carvalho. A pretendente: ThAMIRIS DAMASCEnO COSTA, 
profissão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Depásco Costa 
e de Ana Maria Damasceno.

O pretendente: EDUARDO SAnTOS DE SOUzA, profissão: coveiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Olinda, PE, data-nascimento: 01/09/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Santos de Souza e de Leda 
Maria da Silva. A pretendente: MIChELE ELIAS ROzA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Manoel Roza Filho e de 
Celia Regina Elias.

O pretendente: ROBSOn GOMES DA CRUz, profissão: promotor, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rael Gomes da Cruz e de Maria de Sousa Rocha. 
A pretendente: BRUnA LESSA LIMEIRA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Edson Limeira e de Rute Lessa.

O pretendente: MERCIO CLEMEnTE DOS SAnTOS, profissão: detetizador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 14/02/1970, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Juarez Jeremias dos Santos e de Francisca Clemente dos 
Santos. A pretendente: MARIAnA SOUzA DA SILVA, profissão: auxiliar de cozinha, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1978, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Coutinho da Silva 
e de Beatriz Souza de Lima.

O pretendente: AnTOnIELSOn ARCAnJO FRAnçA, profissão: agente de portaria, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Itaberaba, BA, data-nascimento: 17/03/1977, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Antonio Lisboa Almeida França e de Elza 
Arcanjo França. A pretendente: MIRIAn ALVES TOMAz DOS SAnTOS TEnÓRIO, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/09/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Aureliano 
Tomaz e de Irene Alves de Souza Tomaz.

O pretendente: EDSOn SILVA GOMES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Ferreira Gomes e de Marli Ribeiro da 
Silva. A pretendente: DOMEnICA LIMA SOUSA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1996, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Donizete Correia Sousa e de Rosenil 
Alves de Lima Sousa.

O pretendente: BRUnO PAULO DE FREITAS BEnTO, profissão: digitador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivan Feliciano Bento e de Valéria de 
Freitas Pinto. A pretendente: TATIAnE TEnÓRIO DA SILVA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1987, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jurandi Tenório da Silva e de 
Nanusia Romão da Silva.

O pretendente: JOãO PAULO VASCOnCELOS DA SILVA, profissão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 28/12/1987, residente e domi-
ciliado em Limoeiro, PE, filho de Pedro Pereira da Silva e de Vilma Gomes Vasconcelos 
da Silva. A pretendente: JESSIkA MALú MOISES DA SILVA, profissão: recepcionista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 19/05/1989, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Cordeiro da Silva e de 
Marta Moisés da Silva Cordeiro.

O pretendente: LUIz CARLOS GIL, profissão: segurança, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Florisvaldo Oliveira Gil e de Hercolina Rosa 
Gil. A pretendente: ELISIAnE APARECIDA SILVA, profissão: cuidadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Cambé, PR, data-nascimento: 08/01/1975, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adair Silva e de Maria Tiburcio 
Almeida Silva.

O pretendente: JOSÉ JUnIOR MARCIOnILO DE SOUSA, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Sertânia, PE, data-nascimento: 02/06/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Marcionilo de Sousa e de Maria 
Luzinete Rodrigues de Sousa. A pretendente: CICERA PEREIRA DA SILVA, profis-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 
07/05/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira 
da Silva e de Maria da Dores Silva Pereira.

O pretendente: nAELSOn FERREIRA DE OLIVEIRA, profissão: operador de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Nova Soure, BA, data-nascimento: 01/10/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista de Oliveira e de 
Jucilene Lopes Ferreira de Oliveira. A pretendente: SIRLEnE ALVES RODRIGUES, 
profissão: conferente de mercadoria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 02/07/1995, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha 
de Mauro Aparecido Rodrigues e de Marlene Alves do Nascimento Rodrigues.

O pretendente: IVAn DOS REIS ROChA, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Presidente Dutra, BA, data-nascimento: 07/08/1975, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilson Nunes da Rocha e de Terezinha 
dos Reis. A pretendente: ROSSIMOnE ALVES TEIxEIRA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Uibai, BA, data-nascimento: 22/01/1986, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Donisete Araujo Teixeira e de 
Rosalia Alves Nonato.

O pretendente: ADEMAR CAROLInO DE OLIVEIRA, profissão: estoquista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Serrolândia, BA, data-nascimento: 29/06/1967, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Carolino de Oliveira e de Jal-
mira Carolino de Oliveira. A pretendente: ALDECy FERREIRA DE MOURA, profissão: 
auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 
23/03/1964, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Barbosa 
de Moura e de Anaide Ferreira Lins.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, profissão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Solonópole, CE, data-nascimento: 27/12/1961, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Inacio Candido de Oliveira e de Maria Medeiros 
de Oliveira. A pretendente: ALESSAnDRA APARECIDA DE ARAúJO, profissão: 
arrumadeira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/10/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Rosendo 
de Araújo e de Maria Apparecida de Araújo.

O pretendente: CAIO AURICChIO zAnOnI, profissão: analista administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1994, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Oldenil Zanoni e de Ana Lucia Auricchio Zanoni. A 
pretendente: VEROnICA ALVES RODRIGUES DA SILVA, profissão: técnica de educa-
ção, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Andre Luiz Rodrigues da 
Silva e de Marinalva Alves Rodrigues da Silva.

O pretendente: ALExAnDRE VIRGíLIO DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 20/05/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eleno Virgilio da Silva e de Maria de 
Fatima da Silva. A pretendente: GABRIELE MESqUITA FOnSECA, profissão: opera-
dora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 
22/05/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Murilo Rocha 
Fonseca e de Mirian Pereira de Mesquita.

O pretendente: JÉFFERSOn SOARES DE SAnTAnA, profissão: técnico de fibra óptica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1987, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Jose Dias de Santana e de Maria Lucivanda 
Soares de Melo de Santana. A pretendente: JhEnyFER SAnTOS DE AqUInO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ezequias Anisio de Aquino 
e de Neide Francisca dos Santos.

O pretendente: JOãO FERREIRA DA SILVA, profissão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Manari, PE, data-nascimento: 05/09/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adenildo Ferreira Silva e de 
Roseane Maria da Silva. A pretendente: LEIDIAnE SAnTOS PEREIRA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ubatã, BA, data-nascimento: 18/11/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir Alves Pereira 
e de Nóelia Pombo dos Santos.

O pretendente: MIqUEIAS DOS SAnTOS VIRGEnS, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 02/04/1981, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Florencio Manoel das Virgens e de Maria Augusta 
dos Santos Virgens. A pretendente: CAMILA DE FRAnçA DA SILVA, profissão: ope-
radora de teleatendimento, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, 
SP, data-nascimento: 12/11/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Valmir Oliveira da Silva e de Maria Aparecida de França.

O pretendente: MAThEUS POREzELI GOMES DA SILVA, profissão: agente de aten-
dimento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lucas Gomes da Silva e 
de Gisele Maria Porezeli Gomes da Silva. A pretendente: GIOVAnnA nASCIMEnTO 
DE CARVALhO, profissão: agente de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luiz Fernandes Bezerra de Carvalho e de Maria Aparecida 
Nascimento de Carvalho.

O pretendente: CAIqUE FERnAnDO DOS SAnTOS LIMA, profissão: operador de 
máquina, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Alnemir Duarte 
Lima e de Kelly Regina dos Santos. A pretendente: PRISCILA CARVALhO SAnTOS, 
profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/05/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João de Almeida 
Santos Junior e de Lucilene Carvalho Santos.

O pretendente: MARCIO RIBEIRO DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1978, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Odair Pereira dos Santos e de Jussara Ribeiro 
dos Santos. A pretendente: ROSAnGELA APARECIDA LAGOA DOS SAnTOS, pro-
fissão: porteira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/06/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Givaldo Lagoa 
dos Santos e de Marina Gomes da Silva.

O pretendente: LUCAS nOGUEIRA DE MORAIS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1994, residente e domi-
ciliado em Guararema, SP, filho de Carlos Antonio de Morais e de Vanda de Morais. A 
pretendente: BIAnCA DA SILVA xAVIER, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Donizete Xavier e de Maria Assélia Vieira da Silva Xavier.

O pretendente: WELLInGTOn DOS SAnTOS PEREIRA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Pereira Veras e de Francisca 
dos Santos. A pretendente: PATRICIA MACEDO FERREIRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Ferreira Neto e de Jucelia 
Macedo da Silva.

O pretendente: CAIqUE ALVES SILVA, profissão: leiturista BT, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cleber Alves da Silva e de Maria Socorro Alves da Silva. 
A pretendente: AnA PAULA DE JESUS CASTRO, profissão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 29/01/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vilson Bonfim Castro e de Edneia 
Maria de Jesus.

O pretendente: LUCAS GOMES DE MATOS, profissão: auxiliar de açougueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mundo Novo, BA, data-nascimento: 23/08/1996, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Antonio Pereira de Matos e de Diana Pereira Gomes 
de Matos. A pretendente: ALInE AnITA FELIx DA SILVA, profissão: auxiliar adminis-
trativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto da Silva e 
de Maria de Lourdes Felix de Almeida.

O pretendente: MARCELO GOnçALVES DE MEIRA, profissão: instalador de som, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1967, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nair Gonçalves de Meira. A preten-
dente: AnA LUCIA PEREIRA, profissão: auxiliar de vendas, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pereira dos Santos e de Josilda Santos.

O pretendente: nILSOn SAnTOS CORREA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 23/12/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Deusirene Santos Correa. A pretendente: BARBARA 
MOROnI DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Roberto Carlos Batista dos Santos e de Simone Moroni dos Santos.

O pretendente: PEDRO JOãO DOS SAnTOS nETO, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genivaldo Silva Santos e de Joana Bezerra Santos. 
A pretendente: EDILEIDE SAnTOS CARVALhO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 24/01/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Erasmo Gomes de Carvalho e de Aurea Santos Barbosa.

O pretendente: MAThEUS ALMEIDA hEnCk, profissão: aprendiz, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agnaldo Henck e de Cintia Almeida Silva Henck. 
A pretendente: AMAnDA ROBERTA MARçAL CAChOEIRA, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1995, residen-
te e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Luiz Roberto Cachoeira e de Maria Andreia 
Marçal da Silva.

O pretendente: JEAn PAUL SERRAnO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Affonso Serrano e de Maria Correia Serrano. A 
pretendente: JÉSSICA DE SOUzA CARLOS, profissão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos e de Maria de Lourdes Rodrigues de Souza.

O pretendente: PEDRO JOSÉ DA CRUz, profissão: varredor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1965, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo José da Cruz e de Edilene Clarindo da Cruz. A 
pretendente: ALIETE DA COnCEIçãO MEnEzES, profissão: ajudante, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1956, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Menezes e de Amelia Conceição Menezes.

O pretendente: DAVI DIAS SAnTOS, profissão: empacotador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1998, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Nagibe dos Santos e de Hilda Dias Gomes 
Santos. A pretendente: JOyCE RAIAny ALVES SEnA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 17/02/2002, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eliomar de Jesus da Costa Sena e de 
Romilda Souza Alves.

O pretendente: GUILhERME SAnTOS PORTO, profissão: técnico de telecomunicação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Boquira, BA, data-nascimento: 21/09/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Davi Medrado Porto e de Luzenice 
Sousa Santos. A pretendente: JESSICA SAnTOS CARDOSO, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: Canavieiras, BA, data-nascimento: 03/02/1996, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose de Souza Cardoso e de 
Marileide Jose dos Santos.

O pretendente: VInICIUS nUnES PInhO, profissão: metalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Reginaldo Teixeira Pinho e de Nubia Nunes Paiva. A 
pretendente: hELLEn CRISTInA MAChADO DA SILVA, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santa Isabel, SP, data-nascimento: 18/12/2001, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson Gomes da Silva e de Elaine 
Cristina Machado.

O pretendente: MARCOS PAULO DA SILVEIRA, profissão: telefonista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Ramos da Silveira e de Lucinei Donizeti 
Siena. A pretendente: ROSICLEIDE DOS AnJOS ALVES, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Craíbas, AL, data-nascimento: 21/06/1986, residente 
e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP, filha de João José dos Anjos e de Maria Alves 
dos Anjos.

O pretendente: AUGUSTO CESAR DE LIMA GOMES JUnIOR, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Augusto Cesar de Lima Gomes e 
de Renilda Gomes da Silva. A pretendente: CLAUDIVAnIA MARIA DOS SAnTOS, 
profissão: ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
-nascimento: 06/06/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Cicero Liberato do Santos e de Irene Cirino dos Santos.

O pretendente: ADRIAnO FARIAS DOS SAnTOS, profissão: fiscal de ônibus, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Vellozo dos Santos e de Jovina 
Santos de Farias. A pretendente: MAíRA FARIAS LEITE, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 31/05/1993, residente e domi-
ciliada nesta Capital, SP, filha de José Cícero Lopes Leite e de Sandra Farias Omena.

O pretendente: ROGÉRIO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1973, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Walter da Silva e de Maria das Dores Silva. A pretenden-
te: GEAnInA MEnDES LEMOS DE LIMA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ponciano Lemos e de Esmerinda Mendes Lemos.

O pretendente: JEFFERSOn SILVA DE MACEDO, profissão: serviços gerais, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1989, residente 
e domiciliado em Lavínia, SP, filho de Adivanio Andrade de Macedo e de Marilene Silva 
de Macedo. A pretendente: SAnDRA IzIDORA PInA, profissão: cozinheiro, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1971, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dirce Leocadia Pina.
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A importância da 
Convenção de Haia 
para o operador do 
direito internacional

Boa parte dos 
advogados 
brasileiros tem certa 
dificuldade com o 
direito internacional 
privado

Neste sentido, há 
o programa que 
a conferência de 

Haia faz, em que dissemi-
na conceitos relacionados 
ao tema mundo afora, 
com o intuito que demais 
profissionais e até mesmo 
diplomatas tenham acesso 
a informações e a deter-
minados procedimentos, 
para que sejam executados 
da forma correta.

No entanto, sabemos 
que isso nem sempre é o 
suficiente. Há uma base 
que apoia e dissemina 
esse conteúdo em diversos 
idiomas, mas nem sempre 
será o suficiente para que 
todos conheçam, ou que 
façam os cursos necessá-
rios para entender plena-
mente como atua o direito 
internacional privado. 

A conferência de Haia e 
a especialização em direito 
internacional privado são 
primordiais para quem 
deseja seguir carreira 
diplomática, uma vez que 
o tema é recorrente em 
consulados. Algumas das 
convenções citadas e dis-
cutidas em conferência 
foram aprovadas há pouco 
tempo e, portanto, ainda 
não estão em vigor. No 
entanto, realmente vai ser 
necessário um acompa-
nhamento para verificar 
se tais acordos serão inter-
pretados uniformemente 
pelos juízes. 

Mas funciona como as 
quais o Brasil já faz parte, 
como a de Viena, em que 
os juízes recorrem a casos 
resumidos de outros países 
para saberem como pro-
ceder com o que se depa-
rarem. Além disso, existe 
o trabalho de juristas que 
trabalham fortemente na 

frente da questão de inter-
pretação uniforme dessas 
convenções, uma vez que 
cada país julga de acordo 
com as próprias leis.

No caso da convenção de 
direito internacional pri-
vado pretende-se manter 
o secretariado principal e 
ter uma base de pessoas 
que trabalhem como um 
suporte na questão de 
entendimento uniforme, 
com uma base de dados 
que ajude a solucionar 
casos complexos ou sim-
ples, e também incentivar 
os estudos acadêmicos em 
universidades para desen-
volver bases de dados. 

As comissões especiais 
também tem um papel 
importante na verificação 
e interpretação uniforme 
das convenções, pois são 
os responsáveis pela aná-
lise e também por colocar 
nos canais necessários 
os casos em que há mais 
de uma jurisdição envol-
vidos.

Mas o grande desafio 
quando se desenvolve 
elementos uniformes é a 
divergência na interpre-
tação ao redor do mundo, 
que pode ocorrer. 

Existem casos parecidos 
até mesmo relacionados 
na convenção das Nações 
Unidas. No entanto, existe 
um recurso que chamamos 
de Serviços Pós Conven-
ção, que contribui com 
o sucesso da convenção 
gerando uma boa base 
de dados para solucionar 
casos. 

Para disseminar esse 
conhecimento, parte do 
trabalho da convenção de 
Haia é o de gerar informes, 
aplicativos, guias de boas 
práticas que são acessíveis 
em diversos países para 
quaisquer usuários nesses 
serviços.

(*) - É advogado da Toledo 
e Advogados Associados 

especializado em 
direito internacional, consultor 

de negócios internacionais 
e palestrante (www.

toledoeassociados.com.br). 

Daniel Toledo (*)

www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira, 26 de março de 2020 5

A pandemia de Coronavírus deve 
ocasionar prejuízos não apenas 
no cenário macro das economias 
mundiais, mas também no bolso 
da população. É o que acreditam 
os participantes da quarta onda da 
pesquisa “Tracking the coronavirus 
– results from a multi-country poll”, 
realizada semanalmente pela Ipsos 
com entrevistados de 12 nações. Na 
China, um dos países mais afetados 
pela doença, nove em cada dez ou-
vidos (89%) creem que o surto de 
Covid-19 impactará negativamente 
o seu orçamento e de suas famílias.

O pessimismo chinês é comparti-
lhado com os vietnamitas. No país 
do sudeste asiático, 89% dos en-
trevistados também afirmaram que 
o Coronavírus acarretará impacto 
financeiro nos lares locais. Na Ín-
dia e na Itália, três em cada quatro 
pessoas (75% dos ouvidos em cada 
país) concordam com a premissa. 
Completam o ranking Japão (68%), 
Austrália (65%), Rússia (63%), Ca-
nadá (60%), Estados Unidos (57%), 
França (54%) e Reino Unido (50%). 

A pandemia de coronavírus deve ocasionar prejuízos também no bolso da população.
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No próximo dia 12 de 
abril acontece a Páscoa, 
um dos feriados mais 
importantes no Brasil 
para o comércio. É nesse 
período em que as ven-
das, principalmente de 
chocolates, cresce no país. 
Para poder comprar em 
grande quantidade e pagar 
pouco, é preciso estudar 
preços e locais. Segundo 
o professor de economia 
e coordenador do curso 
de Gestão Financeira do 
Centro Universitário Inter-
nacional Uninter, Daniel 
Weigert Cavagnari, os altos 
valores, principalmente 
dos ovos de Páscoa, não 
têm explicação há alguns 
anos. 

‘‘Há muito tempo eu não 
percebo nenhum preço 
justo nos preços dos cho-
colates e, principalmente, 
em ovos de Páscoa, que 
chegam a custar dez vezes 
mais apenas pelo formato. 
Nem mesmo a demanda e 
oferta conseguem explicar 
a estratégia, dada a quan-
tidade de ovos que sobram 
e são vendidos mais tarde 
pelo seu real preço’’, diz o 
especialista.

Para saber como analisar, 
o professor recomenda:
 1) O consumidor precisa 

O consumidor deve se atentar às marcas não tão famosas.
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Com o avanço da presença do 
Coronavírus (Covid-19) no 
Brasil, as empresas mudaram 

seus formatos de trabalho e os profis-
sionais se adaptaram para transmitir 
informações essenciais à população, 
mas sempre destacando os cuidados de 
saúde. Para frear prejuízos à economia 
nacional com as ações exigidas para 
conter a pandemia mundial, o governo 
propôs medidas.

Entre os tópicos levantados para as 
empresas e que impactam diretamente 
nos radiodifusores, estão o diferimento 
do simples nacional e do FGTS por 3 
meses, além da redução de 50% na 
contribuição para o sistema S, também 
por 3 meses. As ações envolvendo a 
suspensão de contratos com entrada 
do Seguro desemprego e Redução na 
Jornada também entram como fatores 
para evitar demissões em massa.

Ações propostas visam apoiar a economia 
e influenciam gestão de empresas de 

rádio e televisão.
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Medidas econômicas impactam na 
radiodifusão em meio à pandemia
A Fenaert destaca o importante trabalho realizado por profissionais de imprensa nas últimas semanas 
na cobertura do Coronavírus em todo território nacionaL

realidade particular de cada empresa. 
“Consideramos que as medidas irão 

beneficiar a gestão das empresas de rá-
dio e televisão neste primeiro momento, 
com ferramentas para evitar grandes 
problemas, mas consideramos que ações 
mais aprofundadas ainda se fazem ne-
cessárias, como os ajustes de modalidade 
empregatícia e outros”, comenta Guliver 
Leão, presidente da Federação Nacional 
das Empresas de Rádio e Televisão.

A Fenaert destaca o importante 
trabalho realizado por profissionais de 
imprensa nas últimas semanas na cober-
tura do Coronavírus em todo território 
nacional e reforça a importância da 
checagem de informações e a divulgação 
de notícias precisas e relevantes. É ne-
cessário focar na prevenção e na saúde 
de cada profissional, contemplando o 
papel fundamental que toda a radiodi-
fusão exerce (AI/Fenaert).

Nesta semana, o governo federal 
registrou também a MP 927, que trata 
diretamente das questões trabalhistas, 
oferecendo aos empresários e aos cola-
boradores a possibilidade de adequar os 
cargos e modalidades empregatícias à 

Economista dá 6 dicas de como poupar 
dinheiro nas compras de Páscoa

colate e produzir em 
casa.

 5) Se adiantar nas com-
pras também pode ge-
rar economia no bolso 
da família. A melhor 
época para fazer esse 
tipo de compra é 
bem antes da Páscoa, 
logo que surgem as 
primeiras ofertas. Se 
pesquisar a compra 
pela internet em lojas 
virtuais, por exemplo, 
os preços são bem 
mais atraentes.

 6) Nos dias atuais, a me-
lhor opção é comprar 
à distância e depois 
do dia oficial (Grupo 
Uninter).

ficar atento à preferên-
cia das crianças. Se a 
criança gosta mais do 
chocolate do que da 
forma de ovo, opte por 
produtos mais comuns, 
como barras de choco-
late e bombons.

 2) Também é necessário 
que o consumidor se 
atente para as marcas 
não tão famosas, com 
chocolate de qualida-
de, mas preço mais 
baixo.

 3) É muito importante 
buscar o chocolate di-
retamente no atacado 
ou no distribuidor.

 4) Vale também comprar 
barras brutas de cho-

Chineses acreditam que Coronavírus terá impacto no orçamento familiar

FGV EMAp 
e FioCruz 
divulgam 
estimativa de risco 
da COVID-19

Pesquisadores da FGV 
EMAp e da Fiocruz divulga-
ram relatório que atualiza 
a análise do risco de disse-
minação da COVID-19 para 
as microrregiões brasileiras 
decorrente da presença de 
transmissão sustentada 
nos dois maiores centros 
urbanos, Rio de Janeiro e 
São Paulo. O material faz 
também a identificação de 
microrregiões com alta vul-
nerabilidade social, e maior 
contingente de população 
idosa.

Segundo o estudo, os 
centros urbanos das regiões 
Sul e Sudeste têm grande 
probabilidade de acumular 
casos graves no curto prazo 
devido ao alto percentual 
de população de risco e alta 
conectividade com SP e RJ. 
O levantamento aponta que 
as regiões mais vulneráveis 
estão localizadas principal-
mente no Nordeste e no 
Norte. As microrregiões 
com alta probabilidade de 
epidemia a curto prazo, 
e que também possuem 
alta vulnerabilidade social, 
estão concentradas no 
Nordeste, nos estados do 
Ceará, Paraíba e Bahia.

Professor da FGV EMAp 
e integrante da equipe que 
elaborou o estudo, Flávio 
Codeço explica que esse 
relatório ainda não captou 
os impactos da quarentena 
e do isolamento social, que 
acabou de ser adotado nas 
maiores cidades do país. 
"O impacto do distancia-
mento social e da redução 
de mobilidade em todo o 
país ainda se farão sentir 
ao longo dos próximos 
dias, mas são a nossa única 
arma na luta contra uma 
epidemia mais aguda que 
ultrapasse a capacidade 
de atendimento do nosso 
sistema de saúde", explicou 
o professor da FGV EMAp 
(assessoria.fgv).

Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  5.781.439,36 5.867.389,42
Caixa e Equivalentes de Caixa  6.231,65 2.697,71
Arrendamentos a Receber  2.845,00 2.666,00
Estoques  108.409,46 108.409,46
Imóveis a Venda  5.663.953,25 5.753.616,25
Não Circulante  2.150.466,75 2.210.775,61
Depósitos e Cauções  120.251,98 180.251,98
Investimentos  2.020.425,22 2.020.425,22
Imobilizado  - 308,86
Intangível  9.789,55 9.789,55
Total do Ativo  7.931.906,11 8.078.165,03

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  792.072,34 802.252,43
Obrigações Trabalhista e Sociais  27.683,39 
35.408,87
Obrigações Tributarias  764.388,95 766.818,56
Adiantamento de Clientes  - 25,00
Não Circulante  137.829.815,19 135.266.931,82
Fornecedores  382.067,34 382.067,34
Créditos de Pessoas Ligadas  132.918.351,51 129.322.309,13
Tributos Parcelados  4.529.396,34 5.562.555,35
Passivo a Descoberto  (130.689.981,42) (127.991.019,22)
Capital Social  42.600.442,00 42.600.442,00
(-)Prejuízos Acumulados  (173.290.423,42) (170.591.461,22)
Total do Passivo  7.931.906,11 8.078.165,03

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019
  2019/R$ 2018/R$
Receita Operacional Líquida  1.084.957,89 354.937,88
(-) Custo Produtos / Atividades 
 Imobiliárias Vendidas  (89.663,00) (26.001,00)
Lucro Bruto  995.294,89 328.936,88
Despesas Administrativas  888.095,09 764.817,16
Depreciações  308,86 3.358,76
Impostos e Taxas  213.761,16 14.194.466,57
Lucro Bruto  (106.870,22) (14.633.705,61)
Resultado Financeiro  (2.543.427,40) (8.059.876,43)
Outras Receitas  243,54 672,89
Prejuizo Antes dos Efeitos Fiscais  (2.650.054,08) (22.692.909,15)
Contribuição Social e I.R.  48.908,12 27.166,99
Prejuizo Líquido do Exercício  (2.698.962,20) (22.720.076,14)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
   Reser-  Total do
  Capital vas de Prejuízos Patrimônio
  Social Capital Acumulados Líquido
Em 31/12/2017  42.600.442,00 - (147.871.385,08) (105.270.943,08)
Resultado do Exércício  - - (22.720.076,14) (22.720.076,14)
Em 31/12/18  42.600.442,00 - (170.591.461,22) (127.991.019,22)
Resultado do Exércício  - - (2.698.962,20) (2.698.962,20)
Em 31/12/2019  42.600.442,00 - (173.290.423,42) (130.689.981,42)

Notas Explicativas
1- Resumo das principais políticas contábeis: As demonstrações fi-
nanceiras foram elaboradas de acordo com o CPC PME, em concor-
dância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009. 2-  Caixa 
e equivalentes de caixa, incluem depositos bancários (R$ 36,02 em 
2019 e R$ 1,00 em 2018) e as aplicações financeiras (R$ 6.195,63 
em 2019 e R$ 2.696,71 em 2018). 3- As receitas e despesas são 
reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 4- Os es-
toques foram avaliados ao custo médio de aquisição e ou produção. 

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019

Cotonifício Guilherme Giorgi S.A.
C.N.P.J. 61.355.012/0001-23

Relatório de 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, 04 de Março de 2020.

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

5- O Imobilizado esta demonstrado pelo custo histórico de aquisição 
(R$285.886,76 em 2019 e 2018), menos a Depreciação acumulada 
(R$285.886,76 em 2019 e 285.577,90 em 2018). O método de depre-
ciação e amortização foram calculadas pelo método linear as taxas 
permitidas pela legislação tributária 
6- Participações Societárias:  Capital % de par- Patrimônio
Empresa  Social ticipação Líquido
Algodoeira Mascote Ltda.  323.015,00 25,50 (5.417.918,05)
Exatec Processamento 
 de Dados Ltda.  140.677,00 59,00 (4.527.646,03)
7- O Capital Social é de R$ 42.600.442,00 totalmente integralizados 
e representado por 30.786.877.282 ações ordinárias sem valor no-
minal. 8- O I.R. e a C.S. são apurados com base no lucro presumido. 
9- A suspensão das atividades industriais da empresa ocorreu em 
Fevereiro de 2008.

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.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023826-65. 2015.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª VC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a). Fabio Varlese Hillal, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Itamar Gregório da Silva, CNPJ 14.323.966/0001-74, Fabio Henrique Salles 
(CNPJ 12.065.104/0001-63), Fernanda Aparecida de Oliveira Lima (CNPJ 13.197.867/0001-20), 
Jussara Aparecida de Abreu Valente (CNPJ 13.987.069/0001-00), Marielle dos Santos Queiroz 
(CNPJ 14.055.352/0001-59), Maria do Rezario de Oliveira Jesus (CNPJ 14.067.306/0001-70), 
Mônica Nunes dos Santos (CPNJ 14.103.079/0001-90) e Altair Fernado de Oliveira (CPF 
029.066.526.00), que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Adidas 
Ag e outro, alegando em síntese: requerem Reparação Perdas e Danos Materiais e Morais, pois a 
requerida está reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. 
Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Encontrando-se os réus em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 06 de fevereiro de 2020 

A água também é um item de 
primeira necessidade que está 
sendo estocado por 15% do total 
de entrevistados. Encabeçam a lista 
Índia (34%), Vietnã (24%) e Esta-
dos Unidos (23%). Por outro lado, 
Japão (3%), Reino Unido (6%) e 
França (7%) fecham o ranking. Os 
participantes da pesquisa, especial-
mente os ouvidos de países da Ásia, 
relataram o uso do e-commerce para 
comprar produtos que normalmente 
adquiririam em lojas físicas. 57% 
dos vietnamitas, 55% dos indianos 
e 50% dos chineses declararam op-
tar pela compra online com maior 
frequência, em vista da pandemia. 

Em contrapartida, o e-commerce 
é uma opção frequente para apenas 
12% dos alemães e 16% dos france-
ses e canadenses.

O levantamento on-line foi condu-
zido 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. Fonte e mais informações, 
acesse: (www.ipsos.com/pt-br).

O levantamento também men-
surou as alterações que os hábitos 
de consumo dos ouvidos sofreram 
em decorrência do Coronavírus. 
Considerando as 12 nações, 23% 
declararam ter começado a estocar 
alimentos especificamente para se 

proteger do surto da doença. Os 
países que mais aderiram à medida 
foram China (42%), Índia (32%) e 
Vietnã (30%). Na outra ponta do 
ranking, Japão (6%), Rússia (12%) 
e França (14%) não compartilham 
da mesma preocupação.
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Matéria de capa

#tenhacicatrizes

Renato Martinelli

O trabalho pode ser produtivo 
com home office, para você não 

surtar

Renato Martinelli (*)

Diversas empresas pelo mundo já haviam adotado 
a prática do trabalho em casa em alguns dias da 

semana. A prática é percebida com maior frequência 
em setores ligados a Serviços e Tecnologia, como con-
sultorias, assessorias, desenvolvedores de soluções 
técnicas, bem como atividades administrativas que 
podem ser feitas à distância, como vendas, finanças, 
suporte técnico e tantas outras aplicações. Trabalhar 
em casa pode ter vários significados, como liberdade, 
comodidade, motivação, autogestão.

Nem sempre o home office está ligado à produti-
vidade. Na minha primeira experiência de trabalho 
remoto, tive dificuldades de me adaptar e trabalhar 
bem. A casa convida para não trabalhar, se você não 
tiver disciplina. Espaços de lazer, TV e internet, 
momentos como almoço e pausas que podem ter 
um tempo muito maior do que o habitual e outros 
ladrões do tempo podem interferir bastante no foco 
e no resultado gerados.

Em tempos de isolamento social por questões de 
pandemia, o home office ganha novos contornos e 
realidades. Para quem pode trabalhar remotamente, 
o desafio é ainda maior porque muitas iniciativas em 
outras esferas sociais (escolas, cinemas, shopping, 
treinamentos, eventos) estão fechadas. Além disso, 
tem as questões do convívio intenso familiar – que 
significa para quem tem filho como eu – que entre 
e-mails, zaps e leituras, tem os momentos de “desce 
daí, filho”, ou “abaixa o volume da TV e só mais 10 
minutos”, ou “daqui a pouco o papai brinca com você, 
deixa só eu terminar uma coisinha aqui”.

Por isso, compartilho aqui um conjunto de dicas 
- baseadas em experiência própria e em referências 
que li nesses dias - para que você consiga lidar bem 
com o home office, não surtar e buscar um mínimo 
de produtividade no seu trabalho remoto:

1) Estabeleça uma rotina produtiva
Rotina: trabalhar em casa requer método e princi-

palmente disciplina. É preciso adotar uma nova rotina 
e aprender a separar o home do office. Acorde nos 
mesmos horários, determine seus horários de traba-
lho e de outras atividades (brincar com as crianças, 
cozinhar, limpar a casa, fazer exercícios e pausas) para 
que as tarefas sejam cumpridas. E, no final do dia, ter 
um senso de realização acima da média para o período.

Distrações: na hora do trabalho, evite ao máximo 
as dispersões - como redes sociais, pedidos da fa-
mília (pode fazer tal coisa...?), ligações que podem 
ser feitas depois. O convívio social com amigos 
pode ser feito por aplicativos e redes sociais, mas 
defina um tempo para isso, como final do dia ou à 
noite. Claro que você deve se informar a respeito 
do que está acontecendo no mundo também, mas 
cuidado com tanta informação (verdadeira, sem 
contar as fake news) pois pode fazer você ficar 
tão ou mais preocupado que não consegue voltar 
a trabalhar. 

Cabeça e postura no trabalho: você está em casa, 
mas está trabalhando. Deixe o pijama de lado, colo-
que uma roupa confortável e ponha seu foco no que 
precisa ser feito. O comportamento que você teria 
no trabalho deve ser mantido no home office, mesmo 
compreendendo que ter foco nesse momento de 
pandemia é mais desafiador.

2) Faça combinados com as outras pessoas na 
casa

Esquema de trabalho: seu escritório em casa não 
é apenas aquele “cantinho”, ou o espaço do papai 
ou da mamãe para trabalhar. Se por acaso você tiver 
filho(s), combine com o(a) companheiro(a) como 
funcionará o esquema de trabalho. Pode ser neces-
sário revezar funções para que cada pessoa tenha o 
seu tempo dedicado ao lado profissional e também 
para as questões pessoais, como cuidar da comida, do 
filho, etc. Minha jornada de trabalho diária tem sido 
de 4h a 6h nesses primeiros dias de isolamento social. 
Minha esposa também procura manter a rotina dela 
de psicóloga, atendendo os pacientes remotamente. 
E quando um trabalha, ou outro cuida do filho. Mas 
na hora do trabalho, faça um combinado com você 
mesmo: trabalhe!

Alinhamento: é muito importante, para o funciona-
mento mínimo de uma rotina profissional, que você 
invista tempo para promover conversas e alinhar 
combinados. Além de ser bom para você e para as 
outras pessoas que convivem com você, será im-
portante para o seu planejamento e organização da 
rotina, pensando também que outras pessoas do seu 
contexto profissional e prazos de entrega dependem 
dessa organização. 

3) Organize o espaço dedicado ao home office
Organização: ter um local preparado e arrumado é 

essencial para o home office, pois um local bagunçado 
só atrapalha o andamento do trabalho. Portanto, in-
vista em gavetas, nichos e prateleiras para acomodar 
os materiais e arquivos de trabalho.

Praticidade: tenha a mão tudo o que precisar, 
como lápis, caneta, papel, post-its e outras coisas que 
podem te ajudar a permanecer mais tempo no local 
sem sair (lembre-se de tomar água com frequência, 
deixando garrafa e copo pertinho de você). Isso lhe 
dará praticidade e produtividade.

Personalidade: montar um escritório em casa não 
significa que ele deve ser básico, sem personalidade, 
como costumam ser os convencionais. Muito pelo 
contrário. Deixe-o com a sua cara, escolha acessórios 
que darão um toque especial no local.

4) Cuide da infraestrutura para viabilizar suas 
atividades profissionais

Mesa e cadeira: Tenha uma mesa de espaço adequa-
do e uma cadeira confortável, que permita sentar-se 
com a postura correta.

Tecnologia: além do computador pessoal, um dos 
itens mais importantes é ter uma boa internet e uma 
impressora. Conexão com web é fundamental para 
não perder tempo com transmissão de arquivos e 
acesso remoto. Se for possível, veja se a banda larga 
atende suas necessidades ou aumente o pacote. E 
um equipamento multifuncional de pequeno porte 
pode atender sua demanda. Mas lembre-se de ter 
cartuchos e verificar seu funcionamento.

Materiais: por incrível que pareça, o que mais 
quebra o ritmo de quem trabalha em casa é a falta de 
suprimentos de escritório ou informática. Por isso, 
faça uma lista de todo o material necessário, veja o 
que já tem e vá as compras somente se for muito 
necessário para montar seu escritório em casa. Se 
não tiver esses recursos, procure adaptar o que já 
tem da melhor maneira possível.

Iluminação: considere a luz natural (janelas, 
entradas de luz do Sol) e a luz artificial (lustres, 
luminárias, etc.) que tem no seu cômodo para pla-
nejar a iluminação mais adequada. Se for indireta, 
por exemplo, causa sombreamento e força a visão. 
Aposte na iluminação direta.

5) Aproveite para repensar suas verdades
Crenças limitantes: pode ser que você tenha até 

bastante experiência em fazer home office, ou a 
situação possa ser uma novidade para você. Contu-
do, o isolamento social e a necessidade de trabalho 
remoto que vivenciamos em 2020 pode contribuir 
para questionar nas suas crenças, que podem ser 
limitantes. Será que uma reunião só funciona se 
estiverem todos na mesma sala? Será que o trabalho 
remoto é improdutivo? Vai ser mais difícil alinhar o 
trabalho da equipe e ver resultado nisso? Podemos 
ter várias surpresas positivas nesse cenário, onde eu, 

você e milhões de pessoas estão se autoavaliando 
e percebendo os ajustes necessários para a boa 
prática do trabalho remoto. 

Amplie seu conhecimento: muitas instituições de 
ensino estão abrindo gratuitamente suas platafor-
mas online para dar acesso ilimitado para milhões 
de pessoas. Pode ser uma ótima oportunidade de 
investir no seu autodesenvolvimento, pesquisar 
e conhecer mais referências sobre temas de es-
pecialidade. E, quem sabe, ampliar sua visão de 
mundo, considerando outros pontos de vista para 
o mesmo assunto.

Um novo você: essa experiência de pandemia 
está mexendo com todo mundo nesse planeta. 
Que você continue vivo, saudável, seguindo as 
orientações da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e que tire lições desse momento na sua 
trajetória de vida e carreira. Você será uma pes-
soa diferente após tudo isso, inevitavelmente. 
Convido você a abrir novos horizontes, deixar 
fluir e contribuir para que seu resultado seja mais 
produtivo, desde o início, e que você se torne uma 
versão melhor de si mesmo.

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 
de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências de 

comunicação para potencializar engajamento e resul-
tados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 anos 
de carreira, agrega experiências e conhecimentos em 

empresas nos setores de Agronegócio, Automobilístico, 
Alimentos e Bebidas, Comércio, Construção, Farmacêuti-
co e Químico, Financeiro e Seguros, Papel e Celulose, TI 
e Telecom, Varejo. É especialista em temas relacionados 

à Comunicação, Liderança, Gestão de Equipes de Alto 
Desempenho e Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação 

e Articulação de Soluções.

São Paulo, quinta-feira, 26 de março de 20206
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A coordenadora de Educação Infantil do Colégio Marista 
Santa Maria, Ana Paula Detzel, ressalta que, especialmente 
no caso de crianças pequenas, é interessante que alguns 

horários, como o do sono e das refeições, sejam mantidos.  Po-
rém, isso não impede que sejam feitas programações diferentes, 
como escolher um dia para ver 
um filme até tarde, ou dormir na 
cama dos pais. 

“É bom manter uma rotina 
dentro do que for possível. A 
criança pequena precisa desse 
hábito para se organizar, quando 
ela não tem uma programação 
fixa acaba ficando sem os limites 
que ajudam na organização do dia 
a dia”, explica a coordenadora. 

Ela orienta também que mesmo 
com a suspensão das aulas, é 
possível realizar atividades que 
trazem informação e aprendizado 
de uma forma divertida. “Reali-
zar atividades com as crianças 
reforçam a convivência social e 
estimulam a aprendizagem pra-
zerosa. Como os pequenos estão 
descobrindo o mundo, tudo vira 
fonte de conhecimento”, lembra. 

Veja algumas ideias para apro-
veitar o tempo em casa sem deixar de aprender:

1Cozinhar - Preparar receitas fáceis com a ajuda das crian-
ças é uma boa oportunidade de integrá-las às atividades de casa. 
Os filhos podem participar desde a escolha do que fazer, passando 
pela seleção dos ingredientes, até pôr a mão na massa para fazer 
biscoitos, sanduíches, pizzas e o que mais a imaginação permitir. 

2Fazer piquenique - Ao invés de parques, use o jardim 
de casa ou do prédio em horários sem movimento. Montar uma 
cesta com frutas e coisas gostosas para aproveitar um pouco do 
tempo fora de casa ajuda a distrair e criar momentos que podem 

hOME OFFICE

CONCILIAR O 
COTIDIANO 
PROFFISIONAL 
COM A DINÂMICA 
DAS CRIANÇAS

Se a criança ainda não souber 
escrever, a família pode ajudar 
colocando no papel o texto da 
história.

7Contar histórias - 
Crianças adoram ouvir histó-
rias. Como parte da rotina, dá 
para incluir um momento do dia 
para a contação de histórias. 
Além da leitura de livros, a mãe 
e o pai podem narrar aventuras 
da sua própria infância, lem-
brando de fatos divertidos para 
compartilhar com os filhos. 

8Dar banho nos brin-
quedos - Que tal aproveitar 
o calor para brincar com água? 
Especialmente nesses dias, as crianças podem usar bacias para 
lavar os brinquedos. Além de ser uma atividade que elas gostam 
muito, ensina sobre responsabilidade com os seus objetos e 
pode ser uma oportunidade para reforçar atitudes que evitam o 
desperdício de água.

9Acampar dentro de casa - Fazer cabaninhas de lençol, 
com almofadas no chão, é o ambiente perfeito para uma brinca-
deira que entretém as crianças por bastante tempo. 

10Visitar locais online - Conhecer museus no mun-
do inteiro se tornou possível com o avanço da tecnologia e da 
internet. Basta fazer uma pesquisa rápida para achar dezenas 
de locais que oferecem visitas virtuais e conhecer acervos sem 
gastar nada. 

 
Fonte e mais informações: (www.colegiosmaristas.com.br).
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k ficar na lembrança de todos. 

Se não for possível usar as 
áreas comuns fora de casa, 
vale explorar outros cômodos. 
Fazendo uma cabana com 
lençol, o lanche já ganha ares 
de aventura. 

3Plantar - Mesmo para 
quem mora em apartamento, 
é possível preparar uma horti-
nha na varanda, por exemplo. 
As crianças adoram mexer 
com a terra e ter uma planti-
nha para cuidar ensina sobre 
responsabilidade e cuidado. 

4Fazer bolinhas de 
sabão - Outra atividade ao 
ar livre que sempre faz suces-
so são as bolinhas de sabão. 
Além das tradicionais, que já 
vem prontas, dá pra fazer a 

mistura em casa e confeccionar moldes com arame ou barbante 
para fazer bolhas gigantes. Se não for possível sair, vale brincar 
da janela mesmo. 

5Inventar um brinquedo - Reaproveitando materiais 
que todos têm em casa, como papéis, rolos de papel higiênico, 
retalhos de tecido e garrafas pet é possível criar os mais varia-
dos brinquedos. Uma boa chance de exercitar a criatividade e o 
talento manual para dar forma à imaginação.

6Escrever um livro - Com algumas folhas de sulfite dobra-
das ao meio e grampeadas, é possível criar um pequeno livro em 
branco que pode ser colorido, desenhado e escrito pelo seu filho. 

“Realizar 
atividades com as 
crianças reforçam 

a convivência 
social e estimulam 

a aprendizagem 
prazerosa. Como 

os pequenos 
estão descobrindo 

o mundo, tudo 
vira fonte de 

conhecimento.

Diante das 
mudanças na 
rotina pelas 
quais o mundo 
está passando, 
é importante 
adequar 
comportamentos 
e atividades 
para manter 
a segurança e 
bem-estar de 
todos. 
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CTRENS - Companhia de Manutenção
CNPJ/MF nº 11.656.505/0001-25

1. Contexto Operacional: A Ctrens - Companhia de Manutenção (“Companhia”), com 
sede localizada na cidade de São Paulo/SP, Rua Tabapuã, 81, é uma sociedade anô-
nima de capital fechado e propósito específico, constituída em 18/02/10, com o objeti-
vo exclusivo de explorar a concessão administrativa para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral, bem como de modernização da 
frota da Linha 8 - Diamante, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM. 
De acordo com o Contrato de Concessão Administrativa, o objeto social da Compa-
nhia não poderá, sob nenhuma hipótese, ser alterado, e qualquer alteração societária, 
fusão, cisão ou incorporação também deverá ser submetida à aprovação da CPTM. A 
Companhia é investida das empresas CAF Investment Projects S.A. (“CAF IP”), Cons-
trucciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (“CAF Espanha”) e CAF Brasil Indústria e 
Comércio S.A. (“CAF Brasil”), conforme detalhes descritos na nota nº 12. Contrato de 
Concessão Administrativa - Em 19/03/10, a Companhia e a CPTM celebraram o Con-
trato de Concessão Administrativa, com prazo de 20 anos, para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral e modernização da frota da 
Linha 8 - Diamante da CPTM, conforme detalhes a seguir: • Manutenção preventiva e 
corretiva e revisão geral da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM, totalizando 288 
carros ferroviários, com fornecimento de materiais, insumos e equipamentos, consis-
tindo em três etapas, conforme segue: - A primeira etapa compreendeu a manutenção 
preventiva e corretiva de 204 carros ferroviários que compunham a frota operante, no 
estado em que se encontravam. Essa fase foi encerrada em 01/2012. - A segunda 
etapa compreendeu, além da manutenção preventiva e corretiva prevista no item ante-
rior, a manutenção preventiva e corretiva da frota operante já modernizada, até a 
completa modernização da frota. Essa fase foi encerrada em 04/2013. - A terceira 
etapa compreende a manutenção preventiva e corretiva de toda a frota operante mo-
dernizada (288 carros ferroviários), totalmente renovada, até o fim do prazo da conces-
são, que é de 20 anos a partir da assinatura do Contrato. A contraprestação da manu-
tenção preventiva e corretiva e da revisão geral é remunerada mensalmente e de 
acordo com a quantidade de trens disponibilizados, o tipo do serviço efetuado e o co-
eficiente de mensuração de desempenho avaliado pela CPTM, cujos preços e condi-
ções comerciais foram acordados entre as partes no Contrato e são reajustados anu-
almente com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas - IPC-FIPE. • Modernização, que consiste na renova-
ção (fornecimento de trens novos) total da frota dedicada à Linha 8 - Diamanteda 
CPTM. A contraprestação da renovação da frota é remunerada mensalmente, a partir 
do 20º mês da concessão, por ocasião do recebimento do primeiro trem novo até o fim 
do prazo da concessão, nos termos constantes do Contrato de Concessão Administra-
tiva. Os preços e as condições comerciais foram acordados entre as partes no Contra-
to e são reajustados anualmente com base na variação do IPC-FIPE. De acordo com 
o Contrato de Concessão Administrativa, o pagamento das contraprestações mensais 
citadas é objeto de garantias prestadas pela CPTM. Em 05/07/19 foi assinado um 
aditivo contratual com a CPTM pelo qual se estabelece que os trens da frota moderni-
zada entregue pela Companhia também podem ser utilizados na linha 9 - Esmeralda 
da CPTM, sem qualquer alteração nas contraprestações definidas no Contrato de 
Concessão Administrativa. Entre outras obrigações contratuais, a Companhia deve 
apresentar um capital inicial subscrito de, no mínimo, R$288.750, devendo ser integra-
lizados R$30.000 antes da assinatura do Contrato, 12 parcelas de R$18.750 do 7º ao 
18º mês, 4 parcelas de R$7.500 do 19º ao 22º mês e 1 parcela de R$3.750 no 23º mês. 
Em 31/12/19, a Companhia estava adimplente com essa obrigação contratual. A Com-
panhia não poderá reduzir seu capital social abaixo do valor mínimo antes especifica-
do sem autorização da CPTM. A partir do 3º ano até o fim da concessão administrativa, 
o patrimônio líquido da Companhia deverá corresponder ao maior valor entre: (a) 10% 
do ativo permanente; e (b) valor mínimo de R$30.000, atualizado pelo IPC-FIPE. Em 
31/12/19, a garantia prestada pela Companhia, no valor de R$39.667 (R$38.317 em 
31/12/18), sob forma de fiança bancária, tendo como beneficiária a CPTM, destina-se 
ao ressarcimento de custos e despesas incorridas por esta, em face do eventual 
inadimplemento da Companhia. Todos os bens vinculados à concessão administrativa, 
exceto bens de capital, adquiridos, produzidos e implantados pela Companhia para 
execução da prestação de serviços objeto do Contrato, serão revertidos à CPTM, sem 
nenhuma contraprestação adicional. Contratos entre partes relacionadas: A Compa-
nhia contratou serviços de partes relacionadas no Brasil e no exterior para ser auxilia-
da na execução do Contrato de Concessão Administrativa anteriormente citado, cujos 
detalhes estão descritos a seguir: • Prestação de serviços de assessoria técnica de 
manutenção de trens - tem como objetivo principal a assessoria da CAF Brasil à Com-
panhia, em relação ao contrato de manutenção preventiva e corretiva e de revisão 
geral da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM comentado anteriormente. Os serviços 
prestados pela CAF Brasil à Companhia abrangem assessoria técnica (“know-how”), 
supervisão da mão de obra contratada pela Companhia, assessoria na gestão de 
compras e utilização de materiais adquiridos e empregados nos serviços prestados à 
CPTM, de forma que a Companhia obtenha o equilíbrio financeiro conforme definido 
nesse Contrato. A remuneração por essa assessoria ocorre mensalmente de acordo 
com a quantidade de trens disponibilizados pela CPTM à Companhia, para prestação 
de serviços cujos preços e condições comerciais foram acordados entre as partes no 
Contrato e são reajustados mensalmente com base na variação do IPC-FIPE. A CAF 
Brasil assume as responsabilidades quanto aos serviços prestados pela Companhia à 
CPTM, desde que estejam sob sua gerência e assessoria. • Prestação de serviços de 
assessoria técnica de manutenção de trens - tem como objetivo principal a assessoria 
da CAF SA à Companhia, em relação ao contrato de manutenção preventiva e correti-
va e de revisão geral da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM comentado anteriormen-
te. Os serviços prestados pela CAF SA à Companhia abrangem investigação técnica 
de problemas de confiabilidade e disponibilidade, desenvolvimento de planos de ação 
para aumento de confiabilidade, desenvolvimento da área de engenharia de manuten-
ção, configuração e implementação do sistema de gerenciamento de manutenção, 
auditoria para certificação de fornecedores e qualquer outro “know-how” relacionado 
com a manutenção de trens e atividades correlatas. A remuneração por essa assesso-A remuneração por essa assesso-
ria ocorre mensalmente representando um percentual das receitas da Ctrens pela 
prestação de serviços de manutenção prestados à CPTM. 2. Base de elaboração das 
demonstrações financeiras e resumo das principais práticas contábeis: As de-
monstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpreta-
ções técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprova-
dos pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. As principais práticas contábeis 
aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras e os principais julgamen-
tos e estimativas contábeis adotados pela Administração. Base de elaboração: As de-
monstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por 
determinados instrumentos financeiros mensurados aos seus valores justos, se hou-
ver, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente 
baseia-se no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. A elaboração 
de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
requer que a Administração use de julgamento na determinação e no registro de esti-
mativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e pre-
missas incluem a provisão para IR e CS diferidos e o cálculo da margem interna de 
retorno do modelo econômico relativo ao Contrato de Concessão Administrativa. A li-
quidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determi-
nação. A Companhia revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente. As 
principais práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de forma consistente 
para os exercícios apresentados: a) Princípios gerais e critério de reconhecimento de 
receita: A operação de concessão administrativa é registrada segundo a interpretação 
técnica ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão, a qual estabelece o tratamento con-
tábil para esse tipo de operação. Ativos, passivos, receitas e despesas são apurados 
de acordo com o regime de competência. As despesas e os custos foram reconheci-
dos quando incorridos.A Companhia reconheceuas receitas provenientes da presta-
ção de serviços de modernização de trens e as receitas provenientes da prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral de trens, em confor-
midade com o pronunciamento técnico CPC 47 - Receita. A receita de prestação de 
serviços é apresentada líquida de deduções, incluídos os impostos calculados sobre 
estas. b) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras: Os itens 
incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados em reais - R$, moeda fun-
cional e de apresentação das demonstrações financeiras, que representa a moeda do 
principal ambiente econômico no qual a Companhia opera. c) Transações e saldos em 
moeda estrangeira: As transações em moeda estrangeira são convertidas na moeda 
funcional da Companhia (reais - R$), utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas 
das transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio 
vigente nas datas de encerramento das demonstrações financeiras. Os ganhos e as 
perdas de variação cambial resultantes da liquidação dessas transações e da conver-
são de ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reco-
nhecidos na demonstração do resultado, na rubrica “Variação cambial, líquida”. d) 
Instrumentos financeiros: Classificação: Os ativos e passivos financeiros são reconhe-
cidos no balanço patrimonial da Companhia quando a Companhia for parte das dispo-
sições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente 
mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisi-
ção ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financei-
ros reconhecidos ao valor justo por meio do resultado) são acrescidos ao ou deduzidos 
do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, no reconhecimento ini-
cial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no 
resultado. Ativos financeiros: Todas as compras ou vendas regulares de ativos financei-
ros são reconhecidas ebaixadas na data da negociação. As compras ou vendas regu-
lares correspondem acompras ou vendas de ativos financeiros que requerem a entre-
ga de ativos dentrodo prazo estabelecido por meio de norma ou prática de mercado.
Todos os ativos financeiros reconhecidos são subsequentemente mensurados na su-
atotalidade ao custo amortizado ou ao valor justo, dependendo da classificação dosa-
tivos financeiros. Classificação de ativos financeiros: • O ativo financeiro é mantido em 
um modelo de negócios cujo objetivo é manterativos financeiros a fim de coletar fluxos 
de caixa contratuais. • Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas es-
pecíficas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente a pagamentos do principal e 
dos juros incidentes sobre o valor do principal em aberto. (i) Custo amortizado e méto-
do da taxa de juros efetiva O método da taxa de juros efetiva é utilizado para calcular 
o custo amortizadode um instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo 
do períodocorrespondente. Para ativos financeiros, exceto por ativos financeiros sujei-
tos à redução ao valor recuperável adquiridos ou originados (isto é, ativos sujeitos à 
redução aovalor recuperável no reconhecimento inicial), a taxa de juros efetiva é a ta-
xaque desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados(incluindo 
todos os honorários e pontos pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa 

Demonstração do Resultado Abrangente  2019 2018
Lucro Líquido do Exercício  124.376   123.333 
Resultado Abrangente Total do Exercício  124.376   123.333 

Passivo e Patrimônio Líquido / Circulante   157.553   136.517
Empréstimos - partes relacionadas Curto Prazo 9  708   814 
Financiamento bancário Curto Prazo 10  73.044   67.216 
Fornecedores   1.488   1.659 
Fornecedores - partes relacionadas 9  8.862   8.866 
Obrigações tributárias 8  4.441   3.018 
Obrigações trabalhistas e previdenciárias   1.842   1.643 
Provisão para riscos Curto Prazo 11  906   994 
Juros sobre o capital próprio a pagar e dividendos 9  66.103   52.172 
Outras obrigações   159   135 
Não Circulante   700.814   756.576 
Empréstimos - partes relacionadas 9  33.600   33.532 
Financiamento bancário 10  483.482   553.105 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13  183.690   167.179 
Outras obrigações Longo Prazo   42   - 
Provisão para riscos 11  -   2.760 
Patrimônio Líquido   559.897   528.013 
Capital social subscrito 12  288.750   288.750 
Reserva legal 12  43.175   36.957 
Lucros acumulados   227.972   202.306 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido   1.418.264   1.421.106 

de juros efetiva, os custos da transação e outros prêmios ou deduções), excluindo 
perdas de crédito esperadas, durante a vida estimada do instrumento da dívida ou, 
quando apropriado, durante um período menor, parao valor contábil bruto do instru-
mento da dívida na data do reconhecimento inicial. Para ativos financeiros sujeitos à 
redução ao valor recuperáveladquiridos ou originados, uma taxa de juros efetiva ajus-
tada ao crédito é calculada descontando os fluxos de caixa futuros estimados, incluin-
do asperdas de crédito esperadas, para o custo amortizado do instrumento da dívida-
na data do reconhecimento inicial. O custo amortizado de um ativo financeiro corres-
ponde ao valor com base noqual o ativo financeiro é mensurado na data do reconhe-
cimento inicial,deduzido da amortização do valor do principal, acrescido da amortiza-
çãoacumulada usando o método da taxa de juros efetiva de qualquer diferençaentre o 
valor inicial e o valor no vencimento, ajustado para qualquer provisãopara perdas. O 
valor contábil bruto de um ativo financeiro corresponde aocusto amortizado de um 
ativo financeiro antes do ajuste para qualquerprovisão para perdas. A receita de juros 
é reconhecida usando o método da taxa de juros efetiva parainstrumentos da dívida 
mensurados subsequentemente ao custo amortizado eao valor justo por meio de ou-
tros resultados abrangentes. Para ativosfinanceiros, exceto por ativos financeiros su-
jeitos à redução ao valorrecuperável adquiridos ou originados, a receita de juros é 
calculada aplicando ataxa de juros efetiva ao valor contábil bruto do ativo financeiro, 
exceto porativos financeiros que subsequentemente se tornam ativos financeiros su-
jeitosà redução ao valor recuperável (vide a seguir). Para ativos financeirossubsequen-
temente sujeitos à redução ao valor recuperável, a Companhia reconhecea receita de 
juros aplicando a taxa de juros efetiva ao custo amortizado doativo financeiro. Se, em 
períodos de relatório subsequentes, o risco de créditodo instrumento financeiro sujeito 
à redução ao valor recuperável melhorar demodo que o ativo financeiro não esteja 
mais sujeito à redução ao valorrecuperável, a receita de juros é reconhecida aplicando 
a taxa de juros efetivaao valor contábil bruto do ativo financeiro. Para ativos financeiros 
sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ouoriginados, o Grupo reconhece a 
receita de juros aplicando a taxa de jurosefetiva ajustada com base no crédito ao 
custo amortizado do ativo financeiroapós o reconhecimento inicial. O cálculo não re-
verte a base bruta mesmo que orisco de crédito do ativo financeiro melhore subse-
quentemente de modo que oativo financeiro não esteja mais sujeito à redução ao valor 
recuperável.A receita de juros é reconhecida no resultado e incluído na rubrica “Recei-
tasfinanceiras - receita de juros” (nota nº 14). Passivos financeiros: Representados por 
contas a pagar a fornecedores, financiamento bancário (nota nº 10) e saldos a pagar 
e empréstimos com partes relacionadas (nota nº 9), os quais são apresentados pelo 
valor original, acrescido, quando aplicável, de juros e variações monetárias e cambiais 
incorridos até as datas de encerramento das demonstrações financeiras. Os passivos 
financeiros são inicialmente mensurados ao valor justo, líquido dos custos da transa-
ção. Posteriormente, são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando-se o 
método da taxa de juros efetiva, e a despesa financeira é reconhecida com base no 
método da taxa de juros efetiva. Método da taxa de juros efetiva: Utilizado para calcular 
o custo amortizado de um instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo 
do período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta os recebi-
mentos de caixa futuros estimados (incluindo, nos casos aplicáveis, todos os honorá-
rios pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, custos da 
transação e outros prêmios ou deduções) durante a vida estimada do instrumento da 
dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para o valor contábil líquido 
na data do reconhecimento inicial. Mensuração: As compras e as vendas regulares de 
ativos financeiros são reconhecidas na data da negociação, ou seja, na data em que a 
Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros a valor 
justo por meio do resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os cus-
tos de transação são debitados à demonstração do resultado. Os empréstimos e rece-
bíveis são contabilizados pelo custo amortizado. e) Caixa e equivalentes de caixa: 
Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e investimentos tempo-
rários de curto prazo, com até 90 dias da data da aplicação, considerados de liquidez 
imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a 
um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de 
custo, acrescidos dos rendimentos e da variação cambial auferidos até as datas de 
encerramento das demonstrações financeiras, que não excedem o seu valor de mer-
cado ou de realização. f) Contas a receber de clientes e estimativa de provisão para 
créditos de liquidação duvidosa: A Companhia reconhece uma provisão para perdas 
de crédito esperadas (“PCE”) sobreinvestimentos em instrumentos da dívida mensura-
dos ao custo amortizado ou aovalor justo por meio de outros resultados abrangentes, 
valores a receber dearrendamento, valores a receber de clientes e ativos de contrato, 
bem comocontratos de garantia financeira. O valor das perdas de crédito esperadas 
éatualizado em cada data de relatório para refletir as mudanças no risco de crédito-
desde o reconhecimento inicial do respectivo instrumento financeiro. A Companhia 
sempre reconhece a PCE durante a vida útil para contas a receber, ativos de contrato 
e valores a receber de arrendamento. As perdas de crédito esperadas sobre esses 
ativos financeiros são estimadas usando uma matriz de provisão com base na experi-
ência de perda de crédito histórica do Grupo, ajustada com base em fatores específi-
cos aos devedores, nas condições econômicas gerais e na avaliação das condições 
atuais e projetadas na data do relatório, incluindo o valor da moeda no tempo, quando 
aplicável. g) Estoques: Avaliados pelo custo médio de aquisição ou produção, ajustado 
ao valor de mercado e das eventuais perdas, quando aplicável. h) Contrato de Conces-
são: Conforme mencionado na nota nº 1, a Companhia é uma sociedade anônima de 
capital fechado e propósito específico, constituída exclusivamente para a exploração 
da concessão administrativa celebrada com a CPTM, a qual é registrada com base na 
interpretação técnica ICPC 01 (R1). Adicionalmente, a Companhia reconheceuas re-
ceitas provenientes da prestação de serviços de modernização de trens e as receitas 
provenientes da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de re-
visão geral de trens são reconhecidas e mensuradas em conformidade com o pronun-
ciamento técnico CPC 47. A contraprestação a ser recebida pela Companhia para os 
serviços de modernização de trens e de manutenção preventiva e corretiva e de revi-
são geral da frota é um recebível reconhecido como um ativo financeiro. O ativo finan-
ceiro é mensurado ao valor justo de serviços de modernização e manutenção preven-
tiva e corretiva e de revisão geral da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM no reconhe-
cimento inicial. Sobre o recebível referente aos serviços de modernização da frota 
dedicada à Linha 8 - Diamante da CPTM, que será recebido ao longo do prazo do 
Contrato de Concessão Administrativa, os juros calculados com base no método da 
taxa de juros efetiva são reconhecidos mensalmente no resultado como receita finan-
ceira. A liquidação do recebível referente aos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva e de revisão geral de trens é de curto prazo e, consequentemente, não há 
reconhecimento de juros no resultado. i) Imobilizado: Registrado ao custo de aquisi-
ção, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas 
que levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. A vida útil estima-
da, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados nas datas de 
encerramento das demonstrações financeiras, e o efeito de quaisquer mudanças nas 
estimativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado após 
a alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso con-
tínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobili-
zado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor 
contábil do ativo e reconhecidos no resultado. j) Passivos circulantes e não circulantes: 
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até 
as datas de encerramento das demonstrações financeiras, sendo essas variações re-
gistradas na demonstração do resultado. k) Provisões: Reconhecidas quando a Com-
panhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos 
passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. A provisão é quantificada ao 
valor presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, usando a taxa ade-
quada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. l) Juros sobre o 
capital próprio: Os juros sobre o capital próprio pagos ou a pagar são originalmente 
contabilizados no resultado como despesa financeira, sendo posteriormente reverti-
dos na apuração do lucro líquido como despesa financeira e demonstrados como 
destinação dos lucros acumulados na demonstração das mutações do patrimônio lí-
quido, como dividendos pagos ou a pagar, segundo a essência da operação. O bene-
fício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconhecido na demonstração do resul-
tado, na rubrica “IR e CS - Correntes”. m) Obrigações por contratos onerosos: Obriga-
ções presentes resultantes de contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas 
como provisões. Um contrato oneroso existe quando os custos inevitáveis para satis-
fazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econômicos que se espera que 
sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. n) Tributação - IR e CS: Impostos cor-
rentes: A provisão para IR e CS está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro 
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui 
receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros períodos, além de excluir 
itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para IR e CS 
é calculada com base nas alíquotas vigentes, sendo o IR e a CS calculados às alíquo-
tas de 25% e 9%, respectivamente. A despesa de IR e CS correntes é calculada com 
base nas leis e nos normativos tributários promulgados nas datas de encerramento 
das demonstrações financeiras, de acordo com os regulamentos tributários brasileiros. 
A Administração avalia periodicamente as posições assumidas na declaração de ren-
da com respeito a situações em que a regulamentação tributária aplicável está sujeita 
à interpretação que possa ser eventualmente divergente e constitui provisões, quando 
adequado, com base nos valores que espera pagar ao Fisco. Impostos diferidos: O IR 
e a CS diferidos (“impostos diferidos”) são reconhecidos sobre as diferenças temporá-
rias existentes nas datas de encerramento das demonstrações financeiras entre os 
saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases 
fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de 
prejuízos fiscais e base negativa de CS, quando aplicável. Os impostos diferidos pas-
sivos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis, 
e os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias 
dedutíveis, apenas quando for provável que a Companhia apresentará lucro tributável 
futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam 
ser utilizadas. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada nas 
datas de encerramento das demonstrações financeiras e, nos casos aplicáveis, quan-
do não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permi-
tir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo mon-
tante que se espera que seja recuperado. Impostos diferidos ativos e passivos são 
mensurados às alíquotas aplicáveis ao exercício no qual se espera que o passivo seja 
liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tri-
butária vigente nas datas de encerramento das demonstrações financeiras, ou quando 
uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. A mensuração dos impos-
tos diferidos ativos e passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da 
forma na qual a Companhia espera, nas datas de encerramento das demonstrações 
financeiras, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. IR e CS - 
correntes e diferidos do exercício O IR e a CS correntes e diferidos são reconhecidos 
como despesa ou receita no resultado do exercício, exceto quando estão relacionados 
a itens registrados diretamente em outros resultados abrangentes ou no patrimônio 
líquido, caso em que os impostos também são reconhecidos diretamente em outros 
resultados abrangentes ou no patrimônio líquido. Os detalhes estão divulgados na 
nota nº 13. o) Lucro básico/ diluído por ação Calculado por meio do resultado do exer-o) Lucro básico/ diluído por ação Calculado por meio do resultado do exer-Calculado por meio do resultado do exer-
cício atribuível aos acionistas da Companhia, usando a média ponderada das ações 
ordinárias em circulação no respectivo exercício. 3. Novas normas e interpretações 
de normas: As normas e alterações das normas existentes a seguir foram publicadas 
e são obrigatórias para os exercícios iniciados após 31/12/18. Todavia, não houve 
adoção antecipada dessas normas e alterações de normas por parte da Companhia: 
(i) Adoção da IFRS 16 - Operações de arrendamento mercantil (CPC 06 (R2) : A IFRS 
16 introduziu um modelo abrangente para a identificação de acordos de arrendamento 
e seu tratamento nas demonstrações financeiras para arrendadores e arrendatários. A 
IFRS 16 substituiu as orientações atuais de arrendamento, incluindo a IAS 17 (CPC 06 
(R1) Arrendamento Mercantil e as correspondentes interpretações a partir da sua data 
de vigência para períodos contábeis iniciados em ou após 01/01/19. Considerando as 
atuais operações da Companhia, a Administração avaliou e concluiu que a mesma não 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

   Nota        2019      2018
Ativo / Circulante   315.542   285.415
Caixa e equivalentes de caixa 4  49.838   27.491 
Contas a receber de clientes Curto Prazo 5  252.978   247.993 
Estoques 6  6.433   4.974 
Impostos a recuperar Curto Prazo 7  5.549   4.035 
Despesas antecipadas   668   866 
Outros créditos Curto Prazo      76   56 
Não Circulante   1.102.722   1.135.691
Contas a receber de clientes 5  994.071   1.023.159 
Aplicações financeiras 4  54.984   55.591 
Impostos a recuperar 7  49.386   53.729 
Outros créditos   3.795   3.050 
Imobilizado   486   162 
Total do Ativo   1.418.264   1.421.106 

Balanço Patrimonial Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido

    Lucros 
  Capital Reserva acu- 
 Nota     social       legal  mulados       Total
Saldos em 31/12/2017   288.750   30.790   185.389   504.929 
Lucro líquido do exercício   -   -   123.333   123.333 
Efeito de reavaliação de instrumentos financeiros  -   -   (7.104)  (7.104)
Constituição de reserva legal   -   6.167   (6.167)  - 
Distribuição de juros sobre 
o capital próprio 12.c  -   -   (33.145)  (33.145)
Distribuição de dividendos 12.c  -   -   (60.000)  (60.000)
Saldos em 31/12/2018   288.750   36.957   202.306   528.013 
Lucro líquido do exercício   -   -   124.376   124.376 
Constituição de reserva legal    6.218   (6.218)  - 
Distribuição de juros sobre 
o capital próprio 12.c  -   -   (32.492)  (32.492)
Distribuição de dividendos 12.c    (60.000)  (60.000)
Saldos em 31/12/2019   288.750   43.175   227.972   559.897 

Demonstração do Resultado Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  Nota        2019         2018
Lucro líquido do exercício   124.376   123.333 
“Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com 
o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: 
Depreciação   136   16 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13  16.511   19.375 
Ajuste financeiro - Contrato de Concessão 14  (215.602)  (209.226)
Provisão para riscos 11  (2.848)  (3.434)
Encargos sobre empréstimos com partes relacionadas 9  3.189   3.222 
Juros sobre empréstimos e financiamentos 14  47.546   55.420 
Rendimentos de aplicações financeiras 14  (4.568)  (3.585)
Aumento (redução) nos ativos operacionais:   
Contas a receber de clientes   239.705   186.719 
Estoques   (1.459)  (882)
Impostos a recuperar   2.829   4.262 
Despesas antecipadas   198   271 
Outros créditos   (765)  (2.817)
Aumento (redução) nos passivos operacionais: Fornecedores  (171)  370 
Fornecedores - partes relacionadas 9  (4)  2.030 
Obrigações tributárias 8  30.784   27.308 
Obrigações trabalhistas e previdenciárias   199   (30)
Outras obrigações   66   42 
Caixa gerado pelas atividades operacionais   240.123   202.394 
Pagamento de juros sobre empréstimos com partes relacionadas  (3.227)  (3.332)
Pagamento de juros de financiamento bancário   (45.728)  (51.297)
Imposto de renda e contribuição social pagos 8  (29.361)  (29.112)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais   161.807   118.653 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento  
Aquisição de imobilizado   (460)  (163)
Resgate de aplicações financeiras   5.175   2.198 
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento   4.715   2.035 
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento  
Amortização de financiamento bancário - principal   (65.613)  (60.112)
Juros sobre o capital próprio pagos 12  (33.562)  (38.265)
Dividendos pagos 12  (45.000)  (60.507)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento   (144.175)  (158.884)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa   22.347   (38.196)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício   27.491   65.687 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício   49.838   27.491 
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa   22.347   (38.196)

  Nota        2019         2018
Receita Operacional Líquida  16  85.863   87.080 
Custo dos Produtos Vendidos e
 Serviços Prestados 17  (80.626)  (71.892)
Lucro Bruto   5.237   15.188 
Despesas Operacionais:    
Gerais e administrativas 17  (3.624)  (3.705)
Outras receitas (despesas) operacionais 18  2.316   4.033 
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro   3.929   15.516 
Resultado Financeiro: Receitas financeiras 14  220.300   214.199 
Despesas financeiras 14  (52.532)  (59.745)
Variação cambial, líquida 14  (29)  (24)
Lucro Antes do IR e Da CS   171.668   169.946 
IR e CS: Correntes 13  (30.781)  (27.238)
Diferidos 13  (16.511)  (19.375)
Lucro Líquido do Período   124.376   123.333 
Lucro líquido do exercício por ação-R$ 12.d  0,4307   0,4271 
quantidade de ações no fim do exercício 12.a  288.750.000  288.750.000 

Aos Administradores e Acionistas da Ctrens - Companhia de Manutenção Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras da Ctrens - Companhia de Manutenção 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/19 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ctrens – 
Companhia de Manutenção em 31/12/19, 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. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obti-
da é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Transações com 
partes relacionadas - Conforme notas explicativas nº 1 e nº 9 às demonstrações finan-

ceiras, a Companhia mantém saldos e possui transações em montantes relevantes com 
partes relacionadas, para as quais as condições comerciais são estabelecidas entre as 
partes. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabi-
lidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A 
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e com o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-

ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 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. • Obte-
mos 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 Companhia. • Avalia-
mos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a 
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possui efeito relevante sobre as demonstrações financeiras. (ii) IFRIC 23 - Incerteza 
sobre o Tratamento do IR: A interpretação ICPC 22/IFRIC 23 Incerteza sobre tratamen-
to de tributos sobre lucro esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e 
mensuração do CPC 32/IAS 12 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo 
sobre o lucro. A Administração da Companhia deve reconhecer e mensurar seu tributo 
corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32/IAS 12 com 
base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, 
créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta Inter-
pretação. A interpretação foi aprovada em 21/12/18 e tem vigência a partir de 01/01/19. 
Na avaliação da Companhia, não há impactos significativos em decorrência da inter-
pretação, uma vez que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhi-
mento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de Tri-
bunais Administrativos e Judiciais. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa e Aplicações 
Financeiras: a) Caixa e equivalentes de caixa:        2019        2018
Caixa e contas-correntes no País 2.336 6
Aplicações financeiras 47.502 27.485
Total 49.838 27.491
As aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósito Bancário - CDBs e 
aplicações em Compromissadas, com liquidez imediata e rentabilidade de acordo com 
taxas praticadas pelo mercado e remuneradas por taxas que variam de 60% a 98% 
da variação do CDI (entre 60% e 98% em 2018), dependendo do tipo e prazo da apli-
cação, com possibilidade de resgate a qualquer momento, sem riscos de mudanças 
significativas no seu valor contábil. b) Aplicações financeiras:       2019        2018
Aplicações financeiras vinculadas 54.984 55.591
Total 54.984 55.591
Aplicação referente às obrigações assumidas em conexão com o contrato de finan-
ciamento assinado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES (nota explicativa nº 10), garantia que a Companhia terá de manter até o fim do 
contrato, previsto para abril de 2026, motivo pelo qual essa aplicação está classificada 
no ativo não circulante. Essa conta é administrada pelo Banco Santander e remunera-
da em cerca de 100% do CDI. 5. Contas a Receber de Clientes:
         2019        2018
Contas a receber – CPTM 29.751 47.342
Trabalhos em andamento (a) 1.227.786 1.233.965
Provisão contas a receber (b) (10.488) (10.155)
Total 1.247.049 1.271.152
Circulante 252.978 247.993
Não circulante 994.071 1.023.159
(a) Em 31/12/19 e de 2018, referem-se às contas a receber geradas pelos trabalhos 
realizados na fabricação dos trens novos. Desse saldo, R$1.622.552 (R$1.406.950 
em 31/12/18) referem-se ao ativo financeiro mensurado a valor justo na data inicial 
do contrato e mantido a custo amortizado, de serviços de modernização, manutenção 
preventiva e corretiva e de revisão geral da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM no re-
conhecimento inicial, conforme o Contrato de Concessão Administrativa, e registrado 
de acordo com a interpretação técnica ICPC 01 (R1). (b) Em 31/12/2019, referem-se 
às perdas estimadas na realização dos ativos financeiros, reconhecidos de acordo 
com o pronunciamento técnico CPC 48. 6. Estoques:          2019     2018
Material para manutenção 6.425 4.899
Adiantamentos a fornecedores 8 75
Total 6.433 4.974
7. Impostos a Recuperar:      2019     2018
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 916 920
Provisão para não realização de ICMS (914) (912)
COFINS 43.892 47.218
PIS 9.528 10.250
IRPJ 849 -
CSLL 619 225
IRRF sobre aplicações financeiras 45 63
Total 54.935 57.764
Circulante 5.549 4.035
Não circulante 49.386 53.729
A Companhia avalia periodicamente a evolução dos créditos acumulados e a provisão 
para perdas necessária de acordo com as projeções de utilização desses créditos. Os 
impostos classificados no longo prazo são recuperados linearmente durante a vigência 
do contrato. 8. Obrigações Tributárias:         2019     2018
COFINS 920 731
PIS 199 158
IRPJ - 55
IRRF 1.079 1.268
Imposto Sobre Serviços - ISS 540 522
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 27 27
Outras 1.676 257
Total 4.441 3.018
9. Partes Relacionadas:                                                   Passivo               Transações   
CAF Espanha:   2019   2018   2019   2018
Contas a pagar (a) 1.540 1.645 - -
Juros sobre o capital próprio 61 72 - -
Dividendos 600 450 - -
Assessoria (a) - - 9.106 7.763
Compras (a) - - 270 648
CAF Brasil: Contas a pagar (a) 7.322 7.053 - -
Juros sobre o capital próprio 61 72 - -
Dividendos 600 450 - -
Assessoria (a) - - 39.839 36.930
Compras - - 5.732 567
CAF IP: Empréstimos (b) 33.600 33.532 - -
Juros e encargos sobre empréstimos (b) 708 814 3.189 3.222
Juros sobre o capital próprio 5.981 7.028 - -
Dividendos 58.800 44.100 - -
Cofema: Contas a pagar - 168 - 168
Total 109.273 95.384 58.136 49.298
Contas a pagar 8.862 8.866 - -
Juros sobre o capital próprio a pagar 6.103 7.172 - -
Dividendos 60.000 45.000 - -
Empréstimos - circulante 708 814 - -
Empréstimos - não circulante 33.600 33.532 - -
(a) Os saldos e as transações com a CAF Espanha e a CAF Brasil estão relacionados 
principalmente aos contratos celebrados no contexto do objeto das operações des-
critas na nota nº 1. (b) Em 21/09/11 e 27/06/12, a Companhia captou empréstimos 
da CAF IP nos valores de R$11.270 e R$22.730, respectivamente, com incidência de 
juros indexados ao CDI e vencimento do principal a partir de 20/07/26 e dos juros a 
partir de 01/2013. 10. Financiamento Bancário: A Companhia firmou contrato com 
o BNDES, no valor de R$946.890, para financiamento do projeto de prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral e modernização da 
frota da Linha 8 - Diamante da CPTM. O principal está sendo pago em 160 parce-
las mensais, desde 15/01/13. Até 31/12/19, a Companhia havia captado o montante 
de R$894.075, deduzido de taxa de captação paga ao BNDES. O empréstimo está 
sujeito a juros calculados com base na TJLP e pagos mensalmente. Em 31/12/19 e 
de 2018, os juros pendentes de pagamento totalizavam R$1.702 e R$1.866, respec-
tivamente. A Companhia apresentou ao BNDES como garantias o penhor de ações e 
a cessão fiduciária de todos os direitos creditórios. O contrato também está sujeito a 
cláusulas restritivas de acordo com as práticas usuais de mercado, que estabelecem, 
além de determinadas obrigações de praxe, que a manutenção do índice da geração 
de caixa serviço da dívida não seja inferior a 1,2, além de uma estrutura de capital 
superior a 0,24 (patrimônio líquido/ativo total). Em 31/12/19, a Companhia estava 
adimplente com essas cláusulas. Adicionalmente, conforme descrito na nota nº 4, 
a Companhia, por força de cláusula contratual, mantém aplicação financeira como 
garantia da referida operação, no montante de R$54.984 em 31/12/19, restrita até o 
fim do contrato, previsto para 04/26. Saldo em 31/12/18 - 620.321; Juros Incorridos 
- 47.667; Pagamento de principal - (65.613); Pagamento de juros - (45.849); Saldo 
em 31/12/19 - 556.526; As parcelas do passivo têm os seguintes vencimentos anuais: 
- 2019; 2020 - 73.044; 2021 - 76.801; 2022 - 82.676; 2023 - 88.996; 2024 - 95.798; 
Entre 2025 e 2026 - 139.211; Total - 556.526. 11. Provisão Para Riscos: A Compa-
nhia constituiu, em 31/12/19 e de 2018, provisão para riscos tributários, trabalhistas 
e diversos, os quais englobam temas legais e fiscais. O valor foi calculado com base 
nas melhores informações disponíveis no encerramento dos exercícios e, nos casos 
acompanhados por assessores legais, pelos valores que eles consideram prováveis 
que a Companhia desembolse nos processos em que atuam. A movimentação das 
provisões constituídas está demonstrada a seguir: Saldo em 31/12/18 - 3.754; Adi- - 3.754; Adi-3.754; Adi-
ções - 40; Reversões - (2.888); Saldo em 31/12/19 - 906. A Companhia não possui 
ações judiciais de natureza tributária e cível que envolvem risco de perda classificado 
pela Administração e por seus assessores jurídicos como possível. 12. Patrimônio 
Líquido: a) Capital social: O capital social autorizado e subscrito, conforme Assem-
bleia Geral realizada em 15/03/10, é de 288.750.000 ações ordinárias nominativas 
com valor nominal de R$1,00, totalmente integralizado, cujas ações estão penhora-
das em favor do BNDES como garantia do financiamento bancário descrito na nota 
explicativa nº 10. As ações estão distribuídas da seguinte forma: Acionistas, Quan-
tidade deações; CAF Investment Projects S.A. (98%) - 282.975.000; Construcciones 
y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (1%) - 2.887.500; CAF Brasil Indústria e Comércio, 
S.A. (1%) - 2.887.500; Total - 288.750.000. As companhias brasileiras devem registrar 
no Banco Central do Brasil - BACEN os investimentos estrangeiros e os respectivos 
lucros capitalizados, para permitir a remessa de dividendos ou a repatriação do ca-
pital. O capital estrangeiro, em 31/12/19, estava registrado no BACEN, e a remessa 
de dividendos, a repatriação e os reinvestimentos externos estão sujeitos à regulari-
zação do BACEN. b) Constituição de reservas e destinação do resultado: A reserva 
legal é constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, 
nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. 
O estatuto social da Companhia prevê a forma de distribuição dos lucros apurados 
nas datas de encerramento das demonstrações financeiras, os quais, quando distri-
buídos, são debitados diretamente à rubrica “Lucros acumulados”. c) Juros sobre o 
capital próprio e dividendos: Em 24/06/2019, foram aprovados para distribuição os 
juros sobre o capital próprio (TJLP) referentes ao primeiro trimestre de 2019, no mon-
tante de R$9.153, pagos integralmente em 07/2019. Em 11/11/19, foram aprovados 
para distribuição os juros sobre o capital próprio (TJLP) referentes aos segundo e 
terceiro trimestres de 2019, nos montantes de R$8.241 e R$ 7.919 respectivamente, 
os quais foram pagos integralmente em 11/2019. Na mesma data foi aprovada a dis-
tribuição dos dividendos aos acionistas no montante de R$30.000 que em 31/12/19, 
está integralmente em aberto na rubrica “Juros sobre o capital próprio a pagar”. Em 
30/12/19, foram aprovados para distribuição os juros sobre o capital próprio (TJLP) 
referentes ao quarto trimestre de 2019, no montante de R$7.179 e R$ 30.000 de 
dividendos adicionais aos que haviam sido distribuídos e ainda estavam pendentes 
de pagamento. Em 31/12/19, está em aberto na rubrica “Juros sobre o capital próprio 
a pagar e dividendos” o valor integral dos dividendos e dos juros sobre o capital pró-
prio (TJLP) nos montantes líquidos de R$66.103. d) Lucro por ação: 31/12/19; Lucro 
líquido do exercício - 124.376; Quantidade média ponderada de ações (em milhares) 
- 288.750; Lucro básico e diluído por ação - 0.4307. 13. IR e CS: a) Diferidos: O IR 
e a CS diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às 
diferenças temporárias entre as bases fiscais de ativo e passivo e o respectivo valor 
contábil. O IR e a CS diferidos têm a seguinte origem: Impactos com contrapartida no 
resultado:          2019        2018
Ativo não circulante: Diferenças temporárias: 
Provisão para Participação de Lucros e Resultados - PLR 128 83
Provisão para riscos  906 3.754

Provisão para não recuperação de crédito de ICMS 914 912
Provisão perda de crédito 10.488 (609)
Provisão obsolescência estoques 1.183 530
Outras provisões 283 322
 13.902 4.992
Alíquota de IR e contribuição social nominal 34% 34%
Total de IR e CS diferidos ativos 4.727 1.697
Passivo não circulante: Ajuste financeiro pelo 
Contrato de Concessão Administrativa 559.422 511.836
Diferença de base RTT x Lei nº 12.973/14 (5.254) (4.378)
Total 554.168 507.458
Alíquota de IR e contribuição social nominal 34% 34%
Total de IR e contribuição social diferidos passivos 188.417 172.536
Impacto com contrapartida no patrimônio líquido 
Ativo não circulante: Diferenças temporárias: 
Provisão para perda esperada – adoção inicial CPC 48 - 10.764
Alíquota de IR e contribuição social nominal 34% 34%
Total de IR e CS diferidos passivos - 3.660
Total de IR e CS diferidos líquidos (183.690) (167.179)
b) Correntes: A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais 
combinadas e da despesa de IR e CS debitada ao resultado é demonstrada como 
segue:        2019       2018
Lucro antes do IR e CS 171.668 169.946
Alíquota combinada de IR e CS 34% 34%
 IR e CS à taxa nominal (58.367) (57.782)
Juros sobre o capital próprio 11.047 11.270
Diferenças permanentes, líquidas 28 (101)
Despesa de imposto de renda e contribuição social (47.292) (46.613)
IR e contribuição social: Correntes (30.781) (27.238)
Diferidos (16.511) (19.375)
14. Resultado Financeiro: Receitas financeiras:        2019     2018
Ajuste financeiro - Contrato de Concessão 
Administrativa - ICPC 01 (R01) 215.602 209.226
Rendimentos de aplicações financeiras 4.568 4.780
Outras receitas financeiras 130 193
Total 220.300 214.199
Despesas financeiras: Juros sobre 
empréstimos de partes relacionadas (3.189) (3.222)
Juros sobre empréstimos e financiamentos (47.546) (55.420)
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF (459) (229)
Despesa com comissões bancárias (138) (117)
Juros pagos (587) (90)
PIS e COFINS sobre receita financeira (218) (231)
Outras (395) (436)
Total (52.532) (59.745)
Variação cambial, líquida: Variação cambial ativa 7 13
Variação cambial passiva (36) (37)
Total (29) (24)
Resultado financeiro 167.739 154.430
15. Instrumentos Financeiros: Considerações gerais e políticas: A Companhia con-A Companhia con-
trata operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas pa-
trimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades operacionais e financei-
ras. São contratadas aplicações financeiras, empréstimos com partes relacionadas e 
instrumentos financeiros derivativos. A gestão desses instrumentos financeiros é reali-
zada por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de 
controle, a qual é monitorada pela Tesouraria Corporativa do Grupo CAF, na Espanha. 
Políticas para contratação de instrumentos financeiros derivativos: Em virtude das obri-
gações financeiras assumidas pela Companhia em moedas estrangeiras, decorrentes 
da importação de insumos produtivos, a Administração, seguindo diretrizes da Tesou-
raria Corporativa, pode contratar operações com instrumentos financeiros derivativos 
para minimizar riscos cambiais, obedecendo aos níveis de exposição vinculados a 
esses riscos. No exercício findo em 31/12/2019, não foram contratadas operações com 
instrumentos financeiros derivativos. As transações financeiras ocorridas envolvem ati-
vos e passivos usuais e pertinentes à atividade econômica da Companhia, particular-
mente aplicações financeiras com vencimentos a curto e longo prazo, contas a receber 
de clientes e contas a pagar. Nas datas de encerramento dos exercícios, os saldos 
contábeis dos ativos e passivos financeiros são como segue. Todas as operações com 
instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações financeiras da Com-
panhia, dadas suas características de curto prazo, são próximas ao seu valor justo. 
Ativos – custo amortizado:         2019        2018
Caixa e equivalentes de caixa  49.838 27.491
Aplicações financeiras 54.984 55.591
Outros créditos Longo Prazo 3.795 3.050
Contas a receber - terceiros 1.247.049  1.271.152
Total 1.355.666  1.357.284
Passivos – custo amortizado: Fornecedores - terceiros 1.488 1.659
Fornecedores - partes relacionadas 8.862 8.866
Empréstimos e financiamentos - terceiro 556.526 620.321
Empréstimos e financiamentos - partes relacionadas 34.308 34.346
Total 601.184 665.192
Fatores de risco financeiro - a) Risco de crédito - O risco de crédito refere-se ao risco de 
uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Companhia 
a incorrer em perdas financeiras. Atualmente, a Companhia mantém transações co-
merciais com empresas e órgãos governamentais e também com partes relacionadas 
conforme detalhado na nota nº 9. Embora não exista histórico de perdas de créditos 
sofridas pela empresa e não há recebíveis com atraso em 31/12/19, a Administração 
avalia que existe uma possibilidade de perda nos seus recebíveis a qual foi provisiona-
da em 2019 em consonância com o pronunciamento técnico CPC 48. Adicionalmente, 
a Companhia provisionou o risco de crédito das operações que mantém em instituições 
financeiras com as quais opera. b) Risco de taxa de câmbio - O risco associado de-
corre principalmente de compromissos de compras em moeda estrangeira com partes 
relacionadas e caixa mantido em moeda estrangeira. Em 31/12/19, a Companhia não 
estava sujeita a relevante exposição cambial, uma vez que os empréstimos estavam 
denominados em reais. A Companhia não contratou instrumento financeiro derivativo 
em 31/12/19 e de 2018 para proteção de sua exposição cambial. c) Risco de liquidez 
- É o risco de Companhia não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus 
compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume 
entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa 
em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de desembolsos e re-
cebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de tesouraria. A tabela 
a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia e os passivos 
financeiros derivativos a serem liquidados pela Companhia, por faixas de vencimento, 
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contra-
tual do vencimento. Os valores divulgados no quadro abaixo apresentam o valor justo 
dos passivos financeiros da Companhia de acordo com os respectivos vencimentos
 Menos de Entre um Entre dois e Acima de
      um ano e dois anos  cinco anos cinco anos
Em 31 e dezembro de 2019:  73.752 76.734 267.269 173.079
Financiamento bancário 73.044 76.801 267.470 139.211
Empréstimos - partes relacionadas 708 -67 -201 33.868
Em 31 e dezembro de 2018: 68.030 71.231 255.026 260.380
Financiamento bancário 67.216 71.298 255.227 226.580
Empréstimos - partes relacionadas 814 -67 -201 33.800
d) Gestão de capital - Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os 
de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retor-
no aos acionistas e benefícios a outras partes interessadas, além de manter uma 
estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Condizente com outras empresas 
do setor, a Companhia monitora o capital com base na evolução do seu lucro líquido 
e do retorno sobre o investimento (“Return on Investment - ROI”). Esse índice cor-
responde a: Lucro líquido do exercício findo em 31/12/19 - 124.376; Capital social 
- 288.750; Retorno sobre o investimento - 0,4307. 
16. Receita Operacional Líquida:     2019        2018
Receita bruta de serviços prestados 124.082 123.534
Impostos incidentes sobre o faturamento (38.219) (36.454)
Total 85.863 87.080
17. Custos e Despesas por Natureza:  2019 2018
Despesa com serviços de manutenção contratados (52.208) (47.519)
Despesa com serviço de industrialização de trens (576) (596)
Salários e benefícios aos empregados (13.738) (13.788)
Matérias-primas e materiais de consumo utilizados (12.466) (8.709)
Seguros (1.153) (1.179)
Depreciação (136) (15)
Outras (3.973) (3.791)
Total (84.250) (75.597)
Classificadas como: Custo dos produtos 
vendidos e serviços prestados (80.626) (71.892)
Despesas gerais e administrativas (3.624) (3.705)
Total (84.250) (75.597)
18. Outras Receitas (Despesas) Operacionais:         2019        2018
Reversão de provisão riscos 2.888 3.916
Outras (572) 117
Total 2.316 4.033
19. Cobertura de Seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de 
seguros para os bens sujeitos a riscos para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza de sua atividade. Modalidade, Cobertura, Vencimento; Riscos nomeados 
operacionais, 464.711,  31/12/19; Vandalismo, 57.390, 25/01/20; Terrorismo, 
160.854, 01/02/20; Responsabilidade civil geral, 6.519, 01/01/20; Seguro garantia fiel 
cumprimento, 39.667, 13/12/21. 20. Transações Não Envolvendo o Caixa: Opera-
ções que não envolveram caixa em 2019. 31/12/19; Juros sobre o capital próprio a 
pagar e dividendos - 92.492. 21. Autorização Para Emissão das Demonstrações 
Financeiras: As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas 
para emissão pela Diretoria em reunião ocorrida em 18 de março de 2020

Diretoria: Cleverson Rodrigues da Silva - Diretor Geral 
Alessandre Edo Toso - Diretor 

Renata Cristina Teixeira - Contadora - CRC 1SP195024/O-4

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 capaci-
dade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conte�do das demons-• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conte�do das demons-
trações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança a respeito,entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signi-
ficativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 
25 de março de 2020. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - Auditores Independentes 
-CRC nº 2 SP 011609/O-8, Fernando Stolf Litwin - Contador/ CRC nº 1 SP 228416/-5

Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido do exercício por ação) Associação 
adota 

medidas 
para auxiliar 
a advocacia 
Para ajudar as advo-

gadas e os advogados 
de todo o país que 
estão em quarentena 
por causa do novo 
Coronavírus, a Asso-
ciação dos Advogados 
de São Paulo (AASP), 
77 anos de fundação e 
80 mil associados, abre 
a entidade para que 
eles possam acessar, 
gratuitamente, por 60 
dias, os serviços on-
-line, tradicionalmente 
oferecidos exclusiva-
mente aos associados. 

São diversos produ-
tos e soluções digitais 
que facilitam o exer-
cício da advocacia em 
suas tarefas diárias 
colocados à disposição 
dos profissionais que 
estão trabalhando em 
home office. "Assim, 
esperamos ajudar os 
advogados de todo o 
país a enfrentar este 
período de maneira 
positiva e produtiva. 
O isolamento físico 
que a sociedade vive 
agora é necessário para 
nossa proteção contra 
a disseminação do Co-
ronavírus", afirma o 
presidente da AASP, 
Renato Cury. Estão à 
disposição dos interes-
sados: 

AASPFlix - Cursos 
de atualização pro-
fissional nas áreas do 
direito trabalhista, 
tributário, civil, pro-
cessual civil, família, 
comercial, entre ou-
tras; séries jurídicas, 
entrevistas e eventos 
(simpósios e encontros 
regionais). 

Webmail, com han-
gouts - Conta de e-
-mail, com capacidade 
de 10 GB e domínio 
AASP. 

Gerenciador de Escri-
tório: plataforma digital 
integrada para otimizar 
a administração das 
principais tarefas na 
rotina de um advoga-
do. Ele reúne em um 
só local: intimações, 
contratos, processos, 
clientes e agenda. 

Revista do Advo-
gado - 144 edições da 
publicação com temas 
e visões inovadoras de 
diversas áreas do Direi-
to; a mais recente trata 
da Lei Geral de Prote-
ção de Dados (LGPD). 

Boletim - Com edi-
ção quinzenal, o Bo-
letim traz entrevistas, 
matérias e ensaios 
exclusivos que tratam 
profundamente de as-
suntos relevantes para 
os advogados. 

Parceria AASP/ESA 
Nacional A AASP e 
a Escola Superior da 
Advocacia do Conse-
lho Federal da OAB 
também estão disponi-
bilizando cursos online 
gratuitos realizados em 
conjunto. 

Advogados interes-
sados podem acessar: 
(www.aasp.org.br). 
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Advocacia 4.0

Muito tem se falado 
em Advocacia 
4.0, mas na 
realidade o que é? 
Todos escritórios 
devem seguir esta 
tendência? E os 
ganhos realmente 
são significativos? 
E quanto custa tudo 
isso?

Para começar vamos 
definir o que é Advo-
cacia 4.0. Basicamen-

te, é a nova maneira de um 
advogado, ou escritório de 
advocacia, atuar no merca-
do utilizando-se de todos os 
novos  recursos que foram 
introduzidos nos últimos 
40 anos. Nos últimos 40 
anos? Sim, a internet não é 
tão jovem assim. Foi criada 
em 1969 nos Estados Uni-
dos e chegou ao Brasil em 
1988. Acredito que todos 
os escritórios atualmente 
pelo menos usam e-mail 
para se comunicar e, mais 
recentemente, WhatsApp.

Para por aí? Claro que 
não. Existem outras ferra-
mentas que vieram com a 
internet que podem alavan-
car o resultado de qualquer 
escritório (importante 
estar sempre em confor-
midade com as políticas da 
OAB). Site, blog, Facebook 
e Instagram são algumas 
destas ferramentas que, se 
bem usadas, podem mudar 
a história do escritório. Ou-
tro ponto importante é a di-
gitalização de documentos 
pesquisáveis: os programas 
de gerenciamento eletrôni-
cos de documentos (GED) 
e a tão falada “nuvem”. 

Tudo pode ser arma-
zenado de forma virtual, 
diminuindo o espaço físico 
necessário para arquivos. 
Pode-se pesquisar qual-
quer documento de qual-
quer lugar do mundo como 
se estivesse no seu próprio 
escritório. Ainda na esteira 
tecnológica, a grande maio-
ria dos tribunais já estão 
preparados para o peticio-
namento eletrônico e, em 
alguns casos, audiências 
feitas à distância.

E isso também é um ga-
nho para o escritório. Será 
que é necessário ir até outra 
cidade para conversar com 
seu cliente sobre deter-
minada ação? Sim, existe 
o telefone, mas colocar 
toda a diretoria numa sala, 
vendo cada participante e 
ainda podendo mostrar em 
sua apresentação, torna o 
trabalho muito mais ágil.

Na última década come-
çaram a aparecer no mer-
cado softwares específicos 
para o mercado jurídico de 
todos os tamanhos, funcio-
nalidades e preços. Lógico, 
como em qualquer merca-
do tem sempre os bons e os 
ruins (e por que não falar os 
excelentes e os péssimos?). 
Resumidamente, estes pro-
gramas estão divididos em 
duas partes: gerenciamen-
to de processos e gestão 
financeira.

A função de um geren-
ciador de processos é ter 
todas as informações sobre 
os processos em um único 
lugar, receber as intima-
ções diretamente na sua 
agenda virtual, designar 
quem deve fazer o que e 
em quanto tempo deve 
cumprir a tarefa, entre 
outras funcionalidades 
mais específicas. Quanto à 
gestão financeira, o gestor 
consegue ver o fluxo de 
caixa do escritório, fazer 
orçamentos, ver quem está 
devendo, quem são seus 
melhores clientes e até que 
equipe ou qual advogado é 
mais produtivo.

Mais recentemente co-
meçamos a ouvir falar em 
robôs, mas o que eles fa-
zem? Você pode pesquisar 
como determinado juiz, 
ou ministro do STF, julga 
determinado assunto e a 
partir daí fazer sua tese. 
Outra funcionalidade é tra-
zer informações específicas 
sobre determinado assunto 
para a elaboração de uma 
petição e, em alguns casos, 
montar a própria petição 
com as informações pas-
sadas para o robô. Ainda 
temos uma nova corrente 
que usa todas as informa-
ções possíveis que não es-
tão relacionados ao Direito, 
mas sim ao problema em 
questão e apresenta uma 
petição com links para ar-
tigos, vídeos e até opiniões 
de outros juristas.

Voltando ao início do 
artigo algumas respostas já 
foram dadas. Sim, todos os 
escritórios já estão em par-
te na Advocacia 4.0 (todos 
têm pelo menos e-mail e 
site) e os ganhos e custos? 
Os ganhos em tempo e as-
sertividade nas pesquisas 
são enormes, sem falar na 
comodidade de ter todas 
as informações a qualquer 
momento literalmente na 
palma da sua mão. Custos? 
Sim, alguns destes produ-
tos são caros. É necessária 
uma infraestrutura de 
Tecnologia da Informação 
muito boa e investir pesado 
em treinamento.

E os pequenos como fi-
cam? Existem hoje vários 
programas e softwares para 
todos os bolsos, inclusive 
gratuitos, patrocinados 
pelas associações de advo-
gados. Além de tudo isso, e 
também muito importante, 
é a democratização da in-
formação e do conhecimen-
to. Porém, é importante 
conhecer a matéria e ser 
muito criativo nas solu-
ções apresentadas, afinal 
pode-se encontrar resposta 
para tudo na internet, mas 
nem sempre o que é bom 
para um é bom para o seu 
cliente e o robô ainda não 
tem a intuição e não pensa, 
ele apenas dá o caminho e 
você decide.

 
(*) - Graduado pela FEA/

USP), é fundador e CEO da 
OM Consultoria, empresa 

especializada em gerar soluções 
claras para resoluções de 

problemas e para 
o desenvolvimento dos 

escritórios de advocacia.

Fernando Magalhães (*)

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: AURELIANO DE SOUZA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Vera Cruz, SP, data-nascimento: 10/07/1977, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José de Souza e de Raimunda Lima de Souza. A pretendente: 
ELIENE SANTOS BARBOSA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Itamari, BA, data-nascimento: 11/03/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Basilio Barbosa e de Alaide da Silva Santos.

O pretendente: GILBERTO GUALBERTO, profissão: técnico em eletrônica, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1968, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Gualberto e de Luzanira de Mello Gualberto. 
A pretendente: ELISÂNGELA GONÇALVES DA SILVA, profissão: lider de montagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1978, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdemar Gonçalves da Silva e de 
Angela Maria Brandão da Silva.

O pretendente: LUIS GUILHERME TORRES, profissão: técnico em enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Leosvaldo Torres e de Valquiria Antonia Torres. 
A pretendente: GRAZIELE MARCELLE DE SOUSA, profissão: autônoma, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcelo Ribeiro de Sousa e de Hilda Soares da 
Silva Santos.

O pretendente: JOELSON COSTA MODESTO, profissão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/02/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Modesto Neto e de Maria da Paz Costa 
Modesto. A pretendente: MARIA JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS, profissão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: Tapiranga, BA, data-nascimento: 
19/03/1967, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Horacio dos 
Santos e de Maria Gonçalves dos Santos.

O pretendente: ISRAEL NATALINO DE SOUSA FARIA, profissão: aux. de limpeza, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João de Sousa Faria e de Garcia 
Eliana de Jesus Faria. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA SANTANA, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/09/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Joaquim de 
Santana e de Eulalia Maria da Silva Santana.

O pretendente: CARLOS EDUARDO FREIRES, profissão: técnico mecatrônico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manuel Freires Figueiredo e de Vera Lucia Freires. 
A pretendente: LUCICLÉCIA LEMOS DE LIMA, profissão: comerciante, estado civil: 
solteira, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 20/10/1977, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Raimundo Correia Lima e de Maria Erotildes Lemos de Lima.

O pretendente: JONATHAN RIBEIRO NEVES, profissão: mecânico de refrigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jaime Ribeiro Neves e de Cristina 
Ribeiro. A pretendente: BRUNA DOS SANTOS, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Carlos dos Santos e de Zelma Ferreira 
Lima dos Santos.

O pretendente: JAIR PEREIRA DA SILVA, profissão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1971, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Pereira da Silva e de Amélia Pereira da Silva. A pretendente: 
LEILA LIMA SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 15/05/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
José Barbosa dos Santos e de Maria de Fatima Lima Santos.

O pretendente: MOISÉS NASCIMENTO DA SILVA, profissão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gilberto Moreira da Silva e de Doraci do 
Nascimento. A pretendente: ANA CAROLINE NASCIMENTO OLIVEIRA, profissão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Saúde, BA, data-nascimento: 28/06/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sidnei Santana Oliveira e de Valdecy 
do Nascimento.

O pretendente: LUCAS MATOS GERES, profissão: op. de máquinas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/06/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mauro Sanchez Geres e de Valdete Alves Matos 
da Silva Geres. A pretendente: PRISCILA PINTO DE PAULA, profissão: executiva de 
negócios, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
19/11/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião Aparecido de 
Paula e de Meire Aparecida Pinto de Paula.

O pretendente: GUILHERME GUIMARÃES DIAS, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/04/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Edson Dias e de Carla Guimarães Silva. A pretendente: BEATRIZ 
VIEIRA CAMPOS, profissão: executiva de contas, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Adelson Sartori Campos e de Sandra Gutierres Vieira Campos.

O pretendente: VINÍCIUS CARVALHO DA SILVA, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio Luiz da Silva e de Maria Luzia de Carvalho da Silva. A 
pretendente: LUCIMARA DA SILVA FREIRAS, profissão: manicure, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1980, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Freitas e de Anifledes da Silva Freitas.

O pretendente: WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ituberá, BA, data-nascimento: 18/08/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Sonete Souza dos Santos. A pretendente: FERNANDA 
SILVA, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 20/04/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Edinair Maria de Jesus Silva.

O pretendente: EDUARDO ROCHA RIBEIRO, profissão: repositor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Aracatu, BA, data-nascimento: 14/12/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Miguel Arcanjo Ribeiro e de Umbelina Rocha 
Ribeiro. A pretendente: SOLANGE LOPES DOS SANTOS, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Santaluz, BA, data-nascimento: 09/04/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cecilio Ferreira dos Santos e de Maria de 
Lourdes Lopes dos Santos.

O pretendente: JOÃOZINHO DOS SANTOS, profissão: aux. de cozinha, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 08/01/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de João dos Santos e de Sonia Maria Ferreira. A pretendente: 
NÊILA GABRIELA SANTOS SILVA, profissão: estudante, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Araci, BA, data-nascimento: 07/02/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de João Evangelista Santos e de Cirlene Rios Santos Silva.

O pretendente: FABIANO PEREIRA DOS SANTOS, profissão: instrutor de academia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São João do Meriti, RJ, data-nascimento: 18/01/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Pereira da Silva e de Maria Dalva 
Pereira dos Santos. A pretendente: ALEXIA SILVA SANTOS, profissão: assistente de 
prevenção a fraude, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/10/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agnaldo dos Santos e de 
Maria Aparecida da Silva Santos.

O pretendente: FERNANDO DIOGENES DA SILVA, profissão: agente de segurança 
metroviário, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
25/07/1996, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Sabino da 
Silva Filho e de Francisca Dalvaci Granja Diógenes. A pretendente: STEPHANIE 
RODRIGUES DE SOUZA MOREIRA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1999, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Andre Luiz Rodrigues de Moreira e de Claudineia 
Rodrigues de Souza.

O pretendente: EWERTON SOUZA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Mario Paixão Silva e de Ana Lucia dos Santos Souza. A 
pretendente: KATHLEEN TAYS PEREIRA FREITAS, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edeldrutes Freitas Sobrinho e de Alessandra 
Gomes Pereira Freitas.

O pretendente: ÉMERSON LEME DA ROCHA, profissão: operador de empilhadeira, 
estado civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1982, residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Luís Carlos da Rocha e de Benedita 
Regina Leme da Rocha. A pretendente: BRUNA RAMOS VIANA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Avanir Paulo da Costa Viana e de 
Perpétua Maria Ramos Viana.

O pretendente: DIEGO ANTONIO DO NASCIMENTO RAMOS, profissão: op. de 
cobrança, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/04/1988, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adilson Antonio Ramos 
e de Vera Lucia Donato do Nascimento Ramos. A pretendente: DEISY CALDAS DOS 
SANTOS, profissão: assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 10/02/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Roberto dos Santos e de Sueli Ramos Caldas.

O pretendente: RENAN MAIA DE ARAUJO, profissão: mecânico de manutenção de ar 
condicionado, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/10/1986, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Gonçalves 
de Araujo e de Josabete Oliveira Maia. A pretendente: DÉBORA RODRIGUES CONDE, 
profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 26/11/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio 
Augusto Conde e de Aida Rodrigues Gato Conde.

O pretendente: DANIEL RODRIGUES CAXIAS, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Caxias e de Alda Celia Rodrigues 
Caxias. A pretendente: LUANA GONÇALVES COSTA, profissão: gerente comercial, 
estado civil: solteira, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 13/10/1992, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Gonçalves Costa Neto e de Antonia 
Aurice Gonçalves.

O pretendente: PAULO VINICIUS SANTOS ALMEIDA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 29/10/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Elinaldo Paixão Almeida e de Walciléia 
da Silva Santos. A pretendente: CLARICE MARIA DOS SANTOS AGUIAR, profissão: 
promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 09/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Odin 
Rodrigues de Aguiar e de Neuce Maria Mangabeira dos Santos Aguiar.

O pretendente: LUDIAN DAMASCENO ALVES, profissão: auxiliar técnico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 28/03/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Lucas Alves da Conceição e de Lucia Ivone Damascena 
Boa Sorte. A pretendente: DANIELE ALVES ARAÚJO, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Domingos Sálvio Alves de Araújo e 
de Marlene Avelina da Costa Araújo.

O pretendente: HELIO PEREIRA DE FARIA JUNIOR, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Helio Pereira de Faria e de Vilma Raquel 
de Oliveira Faria. A pretendente: STEPHANI DANTAS DE MOURA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geovaldo de Moura e de Maria da 
Conceição Dantas de Moura.

O pretendente: FÁBIO FONTES AVELAR, profissão: técnico em eletrotécnica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Delvair do Carmo Avelar e de Iracema Fontes 
do Carmo Avelar. A pretendente: ANA CAROLINA FORTUNATO, profissão: analista 
de departamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 17/01/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos 
Roberto Fortunato e de Regina Helena Fortunato.

O pretendente: ADRIANO DO NASCIMENTO DAMASIO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdir Damasio e de Renilda do Nascimento 
Damasio. A pretendente: RENATA TORRES RODRIGUES DE ARAUJO, profissão: 
telefonista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/02/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Renato Rodrigues de 
Araujo e de Camila Carreiro Torres.

O pretendente: LUCAS D'INGIULLO GONÇALVES NEVES, profissão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Franc Neves e de Adriana D'Ingiullo 
Gonçalves Neves. A pretendente: MICHELLY OLIVEIRA DOS REIS, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
27/04/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Carlos dos Reis e 
de Fabiana Aparecida de Oliveira.

O pretendente: MATHEUS NINCK GUTIERREZ, profissão: analista fiscal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jorge Moreira Gutierrez e de Ivone Vallétt Ninck 
Gutierrez. A pretendente: LETICIA DA SILVA ALEXANDRE TELES, profissão: analista 
de operações, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/11/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Enoc Moreira Teles e de 
Elisabete Aparecida Alexandre Teles.

O pretendente: DÊNIS SILVA DE CASTRO, profissão: impermeabilizador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Carlos de Castro e de Gildecy Maria 
Silva Castro. A pretendente: ANDREIA ALVES FEITOSA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Primeiro de Maio, PR, data-nascimento: 27/09/1976, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Alves Feitosa e de Maria 
Ilza Feitosa.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Rodolfo Carvalho (*) 

De maneira simples e objetiva, po-
demos dizer que trata-se de um 
conjunto de ações que tem como 

missão motivar as equipes de trabalho, com 
foco em aumento de produtividade. Para 
se ter uma ideia, em um mercado de R$ 8,3 
bilhões ao ano, apenas 68% das empresas 
aplicam essa metodologia. 

A boa notícia é que em paralelo crescem 
as chamadas IncentiveTechs, startups 
que oferecem soluções tecnológicas para 
melhorar esses índices, facilitar a vida dos 
gestores de recursos humanos e, claro, gerar 
conexões entre colaboradores e empresas. 

Agora, voltando ao título desse artigo, 
a aplicação correta de técnicas de marke-
ting de incentivo para o time comercial é 
de suma importância e explico o porquê. 
Apesar de saber que todas as áreas de uma 
empresa são relevantes, é no comercial que 
pulsa o coração do negócio. É dali que saem 
os planos de expansão, novos produtos e 
um possível aumento no leque de serviços/
produtos oferecidos. 

Por isso, faz todo sentido que esse time 
seja um dos mais engajados. O que é ne-

A importância do incentivo para 
o sucesso do time comercial

Antes de entrarmos no tema central desse artigo, ou seja, a importância do incentivo para o sucesso de um 
time comercial, vamos passar, de forma breve, sobre o que significa o chamado Marketing de Incentivo

cessário destacar aqui é que, infelizmente, 
muitos gestores ainda encaram o marketing 
de incentivo apenas como uma recompensa 
financeira, ou seja, aquele "bônus" no final 
do mês para quem atingir as metas. 

Mas, segundo o último Relatório da 
Incentive Research Foundation (IRF), 
incentivar um time refere-se a gerar en-
gajamento e reconhecimento. Ou seja, o 
colaborador precisa ter o sentimento de 
pertencimento ao negócio, gerando, con-
sequentemente, uma motivação natural e 
aumento na produtividade. 

Como disse anteriormente, é pelo 
comercial que o dono de uma empresa 
consegue sentir o ritmo de crescimento 
do negócio, interesse real do público e ter 

insights por meio de informações reais, 
para tomada de decisões mais assertivas. 
Por isso, o "pessoal do comercial" precisa 
se sentir reconhecido e entender, a fundo, 
seu papel crucial para todo o ecossistema 
da empresa. 

Por isso, caro colega empreendedor, 
repense se as ativações de incentivo têm 
surtido o efeito necessário com um dos 
times mais importantes do seu negócio. 
Caso a resposta seja ‘não’, está mais do 
que na hora de olhar para o mercado e 
trazer para dentro uma das soluções de 
IncentiveTechs que existem atualmente. 

(*) - É CEO da Incentivar.io, primeiro software 
de incentivo do Brasil. 
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